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 هاي مختلف دست آوردن تخصص در رشته باید کوشش در راه علم و به

 اساس فعالیت دانشگاهیان عزیز ما باشد.

 رمز بقاي انقالب در تولید علم است

شود. فاصله ما با نظام سلطه با تولید علم جبران میو 
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 ریاست محترم جمهور :

یادمان باشد که دانشگاه و دانشجو گروه مرجع جامعه هستند و نگاه جوانان و مردم به 

دانشگاه و اساتید است و ورود به دانشگاه قبل از اینکه شروع به کار و تحصیل باشد، 

 مراقب باشیم که این منزلت اجتماعی شکسته نشود.یک منزلت بوده و 
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 نور دانشگاه پیام
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 پیام ریاست دانشگاه پیام نور به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

 بسمه تعالی
(مدظله با تاکید مقام معظم رهبري شروع سال تحصیلی و بهار علم و دانش در سالی که 

. می گیریمنامگذاري شده است، را به فال نیک » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« العالی) 
دانشگاه پیام نور نیز به عنوان بزرگ ترین دانشگاه دولتی، خود را خدمتگزار مردم به 

میهن اسالمی هستند، دانسته و در ارائه  انویژه دانشجویان که مهم ترین آینده ساز
خدمات مطلوب آن طور که شایسته و در شان جوانان این مرز و بوم است از هیچ 
کوششی دریغ نخواهدکرد. در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید نیز ، درود و تبریک 

دانشگاه پیام نور به ویژه و خالق  خالصانه خود را به تمامی دانشجویان توانمند
به عرصه مقدس دانشگاه گام  با شوق کسب علم و دانشنشجویان ورودي جدید که دا

 نهاده اند، تقدیم می نمایم.
مرکز و واحد در  500دانشگاه پیام نور با وجود بیش از چهارهزار عضو هیئت علمی، 

سراسر کشور و صدها آزمایشگاه و کارگاه مجهز، به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی 
بسزایی را در تولید علم به خود اختصاص داده است و تمام اهتمام خود را ایران سهم 

و ارتقاء » آموزش براي همه، همه جا و همه وقت«با تالش بی وقفه جهت تحقق شعار 
کیفیت در حوزه هاي آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و فناوري به کار گرفته است و در 

که از آن جمله می توان به کسب رتبه این راستا افتخارات بسیاري را کسب نموده است 
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و  ISC اول کیفیت خدمات آموزشی در آخرین رتبه بندي پایگاه استنادي جهان اسالم
درخشش د. دانشگاه برتر کشور از نظر این پایگاه اشاره نمو 10نیز قرار گرفتن در جمع 

ان از در زمینه هاي فرهنگی، هنري و ورزشی در عرصه هاي ملی و بین المللی نیز نش
تالش بی وقفه خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور دارد که خوشبختانه در سال  پویایی و

تحصیلی گذشته توانستند با کسب رتبه هاي برتر موجبات سربلندي این دانشگاه را 
تنوع شیوه هاي پذیرش دانشجو، سیستم آموزش تلفیقی، بومی گزینی،   .فراهم نمایند

در کشورهاي فارسی زبان، موفقیت فارغ التحصیالن جذب دانشجوي خارجی، توسعه 
دانشگاه در آزمون هاي استخدامی سازمان ها و ادارات و همچنین آزمون هاي مقاطع 
باالتر سایر دانشگاه ها، مؤید سیستم آموزشی منحصر به فرد، منابع جامع، آزمون هاي 

 .دقیق بهره گیري از فناوري هاي نوین در این دانشگاه است
سی سعادت است که بتوانیم در راستاي اهداف دولت تدبیر و امید و با حضور جاي ب

سهمی واال در تحقق بخشی اهداف  ،این مرز و بومشما دانشجویان عزیز و توانمند 
نظام آموزش عالی کشور در سایه منویات مقام معظم رهبري (مدظله العالی) داشته 

 باشیم. 
د متعال، دستیابی به مدارج عالی علمی، توأم با در پایان براي همگان از درگاه خداون

 .موفقیت، بهروزي و سعادت را خواهانم

 علی اصغر رستمی ابوسعیدي

 1395مهرماه 

۸ 



راھنمای دانشجویان ورودی جدید 

 بسمه تعالی

 »العلم نور یقذفه اهللا فی قلب من یشاء«
 "علم نوري است که خداوند در دل هر که بخواهد می اندازد"

نورانی دانش با انگشت تکاپو و تالش دانشجویان و  آغاز سال تحصیلی، صحیفهبا 
صاحبان کسب علم و کمال ورق خورد و مالئک بال خود را براي حضور آنان 
گسترانیده و توفیق دستیابی به مدارج عالی علمی، دینی و اخالقی، توأم با موفقیت، 

 بهروزي و سعادت را به بندگان خاص خود عنایت فرموده است.
رس و دانشگاه را به جامعه دانشگاهی و دانشجویان عزیز دانشگاه شروع دلنشین د

پیام نور و به ویژه دانشجویان جدید الورود، صمیمانه تبریک گفته و امید است با 
همدلی و همزبانی و توکل بر ذات مقدس احدیت در مسیر پیشرفت و ترقی و تحقق 

بیش از پیش نظام مقدس آرمان هاي انقالب اسالمی گام برداشته و شاهد سرافرازي 
  .جمهوري اسالمی در جهان باشیم

دانشگاه پیام نور میزبانی یک چهارم جمعیت دانشجویی کشور، و هجده هزار 
هزار دانش  پنجاههفتصد و حدود دانشجوي عزیز شاهد و ایثارگر را بر عهده دارد و 

روز به آموخته که بخشی از شخصیت هاي علمی و سیاسی و فرهنگی کشور را که ام
نظام مقدس جمهوري اسالمی خدمت می نمایند را در بر می گیرد. این دانشگاه توانسته 

با تالش هاي بی وقفه در راستاي اهداف عالیه نظام مقدس جمهوري اسالمی و است 
در جهت افزایش سطح علمی و فرهنگی جامعه گام هاي بلندي برداشته و در این مسیر 
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ه هاي آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و فناوري نیز موفقیت هاي چشمگیري در زمین
 کسب نماید. 

دانشگاه پیام نور با پیش بینی برنامه هاي فرهنگی براساس مقتضیات خاص هر 
     استان از نظر جمعیتی، اقلیمی، طبیعی و فرهنگی و بهره گیري از ظرفیت هاي

برگزاري هنري موفق به  و و کانون هاي فرهنگی دانشجویی انجمن هاي علمی
حرکت، تقریب مذاهب، قرآن و عترت،  و همایش هاي مختلف از جمله ها جشنواره

بهره برداري از نشریات، ، شعر و ادب و مفاخر فرهنگی، ملی کتابخوانی سیره نور
فرصت هاي شغلی در مناطق مرزي، رباتیک، نانو، برگزاري کرسی هاي آزاداندیشی، 

اه هایی با محوریت اقتصاد مقاومتی، صنایع المپیادها و مسابقات ورزشی و نمایشگ
 دستی، معرفی آداب و رسوم ملی و غیره شده است.

الحمدهللا در سال تحصیلی جدید با توفیق الهی در سایه زعامت مقام عظماي 
والیت و دولت تدبیر و امید، موهبت و فرصت بسیار بزرگی در پرداختن به

دس میهن اسالمی براي این دانشگاه مردمی حساسیت هاي فرهنگی و اجتماعی نظام مق
در اقصی نقاط کشور به همت ریاست متعهد و دلسوز دانشگاه پیام نور که همواره 
رضایتمندي دانشجویان را به عنوان ولی نعمت هاي دانشگاه سرلوحه کار مدیریتی خود 

 قرار داده، فراهم شده است.
را که ختم (مدظله العالی)  م رهبريمعظدر خاتمه بر خود فرض می داند که پیام مقام 

انشاا... که با استعانت از لطف " کالم است سرلوحه خویش و شما عزیزان قرار دهم:
حق تعالی این روحیه احساس و تکلیف، مطالبه گري، پذیرش مسئولیت هاي فرهنگی، 
علمی و اجتماعی تا زمانی که شما به عنوان مسئوالن آینده کشور، مسئولیت ها را در 
دست می گیرید در میان شما باقی بماند، زیرا اگر این گونه شود، کشور نجات پیدا 

 . "واهد کردخ

 کریم نجفی برزگر      

 معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی  

 1395شهریور   
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 نور  و دستاوردهاي دانشگاه پیام مقدمه

ابوریحان و هاي  در دانشگاه 1350- 1349نظام آموزش از راه دور در ایران از سالهاي 

این دو دانشگاه در مجتمع  ، 1360و  1359هاي  آزاد ایران ایجاد شد. در سال

 .دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی ادغام شدند

و ادغام مجتمع آموزشی مذکور  1364پس از تأسیس دانشگاه عالمه طباطبائی در سال 

حضوري به دانشگاه در این دانشگاه، اجراي انجام امور مربوط به مراکز آموزش نیمه 

اساسنامه دانشگاه پیامنور به تصویب  1367عالمه طباطبائی واگذار گردید. در سال 

واحد  23مرکز و 44با  1385شوراي عالی انقالب فرهنگی رسید. این دانشگاه در سال 

 .در نقاط مختلف کشور به فعالیت مشغول بوده است

 عبارتنداز:نور در چند سال اخیر  دستاوردهاي دانشگاه پیام

 25هزار نفر دانشجو در این دانشگاه، پوشش حدود  700اشتغال به تحصیل قریب به  

درصد دانشجویان دانشگاه هاي دولتی  50درصدي از کل دانشجویان کشور و حدود 

مرکز و واحد دانشگاهی در اقصی نقاط کشور، کسب رتبه  500کشور، توسعه بیش از 

هاي باز و از راه دور، کسب رتبه برتر  یان دانشگاهدوم آسیا و رتبه ششم جهان در م

،کسب رتبه برتر خدمت رسانی به دانشجویان  1389هاي ایران در سال فرهنگی دانشگاه

، کسب رتبه اول کیفیت خدمات آموزشی در آخرین رتبه 1390شاهد و ایثارگر در سال 

دانشگاه برتر  10و قرار گرفتن در جمع  ( ISC)بندي پایگاه استنادي جهان اسالم

هاي کشور،  پژوهشی کشور ، برگزاري بیشترین کرسی آزاداندیشی در بین دانشگاه

کسب رتبه برتر فعالیت هاي قرآنی، انجام طرح آمایش مراکز و واحدها و اعضاي هیأت 

 2000علمی ، تسریع در جهت توسعه و گسترش تحصیالت تکمیلی ، تدوین بیش از 

 .ر به اتمام رسانیدن پروژه هاي عمرانیعنوان کتب آموزشی و تسریع د
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هاي فرهنگی و امور فوق  نور داراي مراکز متعدد ورزشی، مذهبی، و کانون دانشگاه پیام

د. ه جوانان در مسیرهاي صحیح را داربرنامه بوده و سعی در هدایت انرژي بالقو

تحقیقاتی بین گسترش هر چه بیشتر تبادل اطالعاتی علمی با دانشگاهها و مجامع معتبر 

هاي صورت  نور بوده که از مهمترین فعالیت المللی، از جمله اهداف دانشگاه پیام

ها و قراردادهاي همکاري منعقد شده با  گرفته  در این حوزه میتوان تفاهم نامه

) هاي: رادیو تلویزیونی (چین)، ایندیراگاندي و جامع ملی اسالمی (هندوستان دانشگاه

المللی اسالمی (مالزي)، تشرین، افتراضیه و دمشق (سوریه) را نام  اي و بین چندرسانه

برد. این دانشگاه همچنین در چندین مجمع علمی بین المللی معتبر در دنیا مانند: انجمن 

هاي باز، انجمن بین المللی آموزش باز و از راه دور و اتحادیه  آسیایی دانشگاه

 .دانشگاههاي جهان اسالم عضویت فعال دارند

 نور بیانیه ارزش دانشگاه پیام

اسالمی که براي ایفاي نقش و  -نور، دانشگاهی است با هویت ایرانی دانشگاه پیام 

مسئولیت خود در جهت تحکیم جایگاه علمی و پژوهشی در میان دانشگاههاي باز و 

آموزش از راه دور دنیا به گسترش رشد و تعالی تقوي و فضائل انسانی، ارتقاء علمی و 

ژوهشی، تعمیق جنبش نرم افزاري، امید بخشیدن و گسترش دامنه دانش، یادگیري در پ

همه جا، همه وقت و براي همه در محیطی ایمن و مبتنی بر عدالت در راستاي 

 .ورزد سیاستهاي کالن جمهوري اسالمی ایران در سطح ملّی و جهانی اهتمام می

نور  انداز دانشگاه پیام بیانیه چشم

 :دانشگاهی است 1404نور در افق  امدانشگاه پی

   توسعه یافته، پویا، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی ایران و

.اسالمی -متکی بر اصول اخالقی و ارزشهاي ایرانی
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  توانا در تولید، انتشار و حفظ دانش و پژوهشهاي متکی بر آموزشهاي نیمه

 .راستاي حل چالشهاي جهانیحضوري، باز و از راه دور و توانمند در 

  تمرکز بر عالی بودن در آموزشهاي باز و از راه دور بصورت کاربردي و تأثیرگذار 

  پویا در جهت جذب نیروهاي خالق و نخبگان علمی و پژوهشی. 

  جامع و فراگیر در گستره سرزمینی و فراسرزمینی منطبق با استانداردهاي جهانی 

  مراکز علمی جهان در زمینه علم و فناوري و  داراي تعامل سازنده و مؤثر با

پژوهش بر اساس مصالح نظام جمهوري اسالمی ایران که به عنوان جایگاه اول و 

قطب برتر آموزشهاي نیمه حضوري، باز و از راه دور در سطح منطقه آسیاي جنوب 

 .درخشد غربی می

 نور بیانیه مأموریت دانشگاه پیام

هاي نیمه حضوري و باز است،  ه مادر در حوزه آموزشنور یک دانشگا دانشگاه پیام 

در ابعاد ذیل » ارتقاي سطح علمی و فنی دانش پژوهان«که رسالت نهایی خود را 

 .داند می

   توسعه متوازن و متناسب با مقتضیات بومی و فرهنگی بخشهاي مختلف جامعه و

 .عدالت اجتماعی

  وزشهاي نیمه حضوري، باز و از آموزش بر مبناي استانداردهاي جهانی در حوزه آم

 .راه دور

  شکوفاسازي ابعاد وجودي و امید یادگیري در سرتاسر جهان. 

  پذیر دانش افزایی و تربیت پژوهشگرانی کارآفرین، خالق و مسئولیت. 

  توسعه و تعمیق سطح دانش نیروهاي کارآمد جامعه و نهادینه کردن تفکر هوشمندانه

.دور و نیمه حضوريبر محور نظام آموزش از راه 

نور  اهداف کیفی دانشگاه پیام
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 اسالمی در راستاي  -توسعه و تعمیق آگاهی دینی، تبیین و استقرار ارزشهاي ایرانی

 .آراسته شدن دانشگاهیان به فضایل اخالقی

  توسعه و تعمیق فرهنگ علمگرایی، روحیه خودباوري علمی و بینش سیاسی– 

 .اجتماعی دانشگاهیان

  استعدادهاي علمی و پژوهشی و تقویت روحیه ابتکار و کارآفرینی در شکوفاسازي

 .جامعه

  فراهم آوردن امکان برخورداري از آمـوزش اسـتاندارد و یکسـان صـرفنظر از محل

 .زندگی و کار دانشجویان مبتنی بر روشها و منابع جدید اطالعاتی

  عالقـه الزم را  دسترسی به تحصیالت عالیه براي همه کسـانی کـه اسـتعداد و

 .دارند، صرفنظر از شروط و قیود رسمی

  توسـعه زیرسـاختهـا و کارآمدسـازي نظـامهـاي اداري دانشـگاه از طریـق

 .هاي روز دنیا گیري از فناوري فرآیندهاي مبتنی بر تفکر ساخت یافته و بهره

  توسعه و توانمندسازي اعضـاي هیـأت علمـی و کارکنـان در راسـتاي تحقـق

 .اهداف سند چشم انداز دانشگاه

  ارتقاء جایگاه و موقعیت ملّی و بین المللی دانشگاه و سرآمدي در آموزشهاي نیمه

 .حضوري، باز و از راه دور در منطقه
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 و دانشجویی اجتماعی ،معاونت فرهنگی-1
 مقدمه

نور متناسب با نوع نظام  دانشگاه پیام دانشجویی و اجتماعی ،معاونت فرهنگی
هاي فرهنگی و مسائل دانشجویی با  آموزشی این دانشگاه (باز و از راه دور) در عرصه

ریزي، تصمیم سازي و نظارت بر  مدیریت تحت پوشش خود، به برنامه 4همکاري 
 پردازد. ها و امور محوله می حسن اجراي امور در زمینه وظایف، فعالیت

هیات رئیسه  شوراي دانشگاه، با عضویت در اجتماعیهمچنین معاون فرهنگی و 
 کمیته نشریات، ها، کمیته رشته کمیته ناظر، کمیته انضباطی، ،شوراي آموزشی ،دانشگاه

جهت دستیابی  ها در جلسات معاونین دانشگاه شرکت در با و کمیسیون موارد خاص،
 کند. دانشگاه به اهداف خود تالش می

 و دانشجویی اجتماعی ،هاي معاونت فرهنگی ترین فعالیت مهم
توان به ترتیب ذیل  را می و دانشجویی اجتماعی ،هاي معاونت فرهنگی اهم فعالیت

 بیان نمود:
هاي تولیدات  ها و دستورالعمل نامه نظارت بر حسن اجراي قوانین، مقررات، آیین -

 بدنی برنامه، تربیت دانشجویی، خدمات دانشجویی، امور فرهنگی و فوق
هاي داخلی مربوط به خدمات نامه پیشنهاد ضوابط، استانداردها و آیین -

بدنی به ریاست  تربیت و دانشجویی، امور فرهنگی و فوق برنامه، تولیدات دانشجویی
 دانشگاه

 تنظیم دستور جلسات شوراي تخصصی -

 الزمهاي  شرکت در جلسات شوراي دانشگاه به منظور اتخاذ سیاست -
 هاي تابعه به ریاست دانشگاه نصب وعزل مدیران وسرپرستان مدیریت پیشنهاد -
و  اجتماعی ،بینی، تنظیم و ارائه بودجه ساالنه حوزه معاونت فرهنگی پیش -

 دانشجویی
 هاي حوزه معاونت سرپرستی، هماهنگی و هدایت کلیه فعالیت -
 بندي و نگهداري سوابق طبقه نظارت بر حسن انجام امور مربوط به مکاتبات، ثبت، -
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 ها جلسات و کمیسیون
 به و دانشجویی اجتماعی ،هایی که معاونت فرهنگی ها و کمیسیون جلسات، کمیته

 عبارتنداز: باشد، برگزاري آنها می دار طور منظم عهده 
 . کمیسیون موارد خاصالف
 دانشجویان . کمیته مرکزي انضباطیب
 . شوراي مدیرانج

 موارد خاصکمیسیون الف) 

شود که جریان تحصیل  موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می تعریف:
آنان بنا به دالیلی خارج از اراده و اختیار بوده و با مشکل مواجه گردیده و حل آن با 

هاي موجود ممکن نبوده و رسیدگی به مشکالت تحصیلی آنها و  نامه مقررات و آیین
 تر و همه جانبه نیاز داشته باشد. یقحل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دق ارائه راه

به اجتماعی و دانشجویی  ،جلسات کمیسیون موارد خاص توسط معاونت فرهنگی
 دو هفته یکبارصورت منظم هر   ریاست رئیس دانشگاه و با حضور اعضاء کمیسیون به

 شود. برگزار می
 :ترکیب اعضاء کمیسیون موارد خاص

 ونعنوان رئیس کمیسی . رئیس دانشگاه به1
 عنوان دبیر کمیسیون دانشگاه به اجتماعی و دانشجویی ،. معاون فرهنگی2
 دانشگاه  آموزشی. معاون 3
 با انتصاب ریاست دانشگاه .چهارنفر عضو هیات علمی4

مدیر کل امور دانشجویان شاهد وایثارگر، مدیر کل امورآموزشی ،مدیر -1تبصره
ه عضو هیات علمی باشند براي کل تحصیالت تکمیلی ومدیر کل امور فرهنگی چنانچ

 عضویت در کمیسیون در اولویت قرار دارند.
کلیه اعضا با حکم ریاست دانشگاه منصوب می شوند و رونوشت حکم -2تبصره 

 آنان براي معاونت دانشجویی وزارت ارسال می گردد.

۲۱ 



راھنمای دانشجویان ورودی جدید 

 اختیارات کمیسیون موارد خاص
در حال اخراج مراکز کمیسیون، مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و 

کند و در  صورت موردي و خاص بررسی می  نور را به هاي دانشگاه پیام آموزشی و واحد
 نماید: گیري و راي خود را صادر می چارچوب اختیارات زیر تصمیم

نامه  آیین 27. اجازه ادامه تحصیل به دانشجویانی که با وجود رعایت ماده 1
ریزي در  شوراي عالی برنامه 69مصوب اسفند آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی 

اند به شرط آنکه میانگین معدل کلشان کمتر از ده نباشد و بعد  معرض اخراج قرار گرفته
 از آن دیگر مشروط نگردند.

. اجازه انتقال موقت یا دائم از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر به دانشجویانی که 2
شرایط انتقال نیستند در صورت موافقت نامه آموزشی موجود واجد  براساس آیین

 هاي مبداء و مقصد. کمیسیون موارد خاص دانشگاه
متمرکز و  : انتقال دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، نیمهتبصره
ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و نیز انتقال دانشجویان  نور به دانشگاه دانشگاه پیام

باشد.  قاً ممنوع است و توسط کمیسیون قابل بررسی نمیدوره شبانه به دوره روزانه مطل
تواند تقاضاي انتقال دانشجویان از دوره روزانه به دوره  ولی کمیسیون مورد خاص می

نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را مورد بررسی قرار داده و  شبانه، دانشگاه پیام
 گیري کند. درباره آن تصمیم

وات تحصیلی به مدت یک نیمسال براي دانشجویان . موافقت با افزایش سن3
هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال براي دانشجویان دوره کارشناسی  دوره

اي که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات به پایان  ارشد پیوسته و کارشناسی
 نداشته باشد. رسیده و ادامه تحصیل آنها از لحاظ سایر مقررات آموزشی مانعی

. موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دالیل موجه با ارائه مدارك 4
اند و مشکلی از  نام و ادامه تحصیل مراجعه ننموده مستدل حداکثر یک سال براي ثبت

 ندارند. لحاظ خدمت وظیفه عمومی
: مدت غیبت این قبیل دانشجویان جزو سنوات تحصیلی آنان محسوب تبصره

 شود. یم
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. موافقت با حداکثر یک سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی 5
اند و یا  دانشجویانی که با ارائه مدارك مستدل به بیماري حاد و مزمن مبتال گردیده

نمایند و یا کسانی که با تأیید وزیر  هایی که دوران بارداري و زایمان را سپري می خانم
 باشد. می به کار آنان نیاز مبرم ،مربوط
اي دیگر در همان گروه  . موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک رشته به رشته6

آزمایشی و مقطع تحصیلی در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی 
خود را از دست داده  باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در 

 کل کشور در سهمیه مربوط.
. موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک گروه آزمایشی دیگر در صورتی که 7

هاي گروه آزمایشی خود را از دست داده  دانشجو توانایی ادامه تحصیل در کلیه رشته
باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در کل 

 کشور در سهمیه مربوط.
به بررسی وضعیت تحصیلی  ،نامه مربوط ت مفاد آییناین کمیسیون با رعای

شوند پرداخته و سپس راي نهایی را  دانشجویان که موارد خاص تشخیص داده می
 نماید. صادر می

 دانشجویانب) کمیته انضباطی 
پاسداري از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگه داشتن محیط هاي آموزشی 

دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ  و پژوهشی و تامین حقوق عمومی
کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردي و 
اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوند که کمیته انضباطی در راستاي 

 کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد.
هاي رسیده در مورد  ه کلیه گزارشتوانند ب ها می شوراهاي انضباطی دانشگاه

دانشجویان از سوي هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه 
 رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر نمایند.

 ،عنوان رئیس کمیته، معاون فرهنگی این کمیته متشکل از رئیس دانشگاه به 
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عنوان دبیر کمیته، مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبري در  بهجویی و دانش اجتماعی
به انتخاب رئیس دانشگاه و یک عضو دانشجو به   عضو هیات علمی دودانشگاه، 

 باشد. اب رئیس دانشگاه میخانت
شود،  برگزار می و دانشجویی اجتماعی ،جلسات این کمیته توسط معاونت فرهنگی

به عهده کمیته مرکزي انضباطی که  نامه اجرایی اس شیوهو موارد انضباطی که براس
 د.گیر میقرار گیري  بررسی و تصمیم ، مورددانشگاه در سازمان مرکزي قرار گرفته است

شفاهی تخلفات مورد اتهام به دانشجو  یاکتبی  ابالغ و تفهیمشوراي انضباطی پس از 
باید از وي مصاحبه حضوري به عمل آورده و دفاعیات کتبی  ،و پیش از صدور حکم

 مورد توجه قرار دهند.اخذ و دانشجو را 
در صورت درخواست دانشجو براي دفاع حضوري در جلسه شورا دبیر شوراي 

از وي براي حضور در جلسه شوراي انضباطی دعوت  می تواندبدوي انضباطی دانشگاه 
دانشجو در زمان مقرر در جلسه، شوراي  ردر صورت عدم حضو عمل آورده و به

 تواند در غیاب دانشجو به پرونده رسیدگی نماید. می انضباطی
بار و  هفته یکدو جلسات شوراي انضباطی بدوي دانشگاه حسب موضوع هر 

جلسات شوراي انضباطی تجدیدنظر دانشگاه در صورت وجود موارد انضباطی حداقل 
دیهی است در موارد اضطراري و بنا به ضرورت شوند. ب هر ماه یک بار تشکیل می

العاده شوراهاي انضباطی  روساي شوراهاي انضباطی باید نسبت به تشکیل جلسات فوق
 اقدام نمایند.

احکام انضباطی شوراي بدوي باید در کمترین زمان ممکن پس از وصول گزارش 
طوالنی شدن  در صورتی که، .شوندو به دانشجو ابالغ کتبی و تفهیم اتهام صادر 

نحوي که منافی  رسیدگی به پرونده منجر به متضرر شدن دانشجو شود، دانشگاه باید به
 مصالح کلی دانشگاه و سایر دانشجویان نباشد در جبران آن اقدام نماید.

جلسه بوده و  جلسات شوراي انضباطی بدوي و تجدیدنظر دانشگاه داراي صورت
 رسد.می لسه صورتجلسات به امضاي اعضاي حاضر در ج

شوراي انضباطی تجدیدنظر دانشگاه تنها مرجع مجاز براي ارسال پرونده تخلف 
دانشجویان به شوراي مرکزي انضباطی جهت رسیدگی بوده و در اینگونه موارد 
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جلسه شوراي انضباطی تجدیدنظر که به امضاي حاضران رسیده  ضرورت دارد صورت
باشد به همراه کلیه سوابق و  میو حاوي درخواست رسیدگی با پیشنهاد مشخص 

گردد بدیهی است شوراي مرکزي به  مدارك پرونده به شوراي مرکزي ارسال 
جلسه شوراي  هاي ارسالی از سوي دانشگاه که فاقد مدارك کامل و صورت پرونده

 انضباطی تجدیدنظر دانشگاه باشند رسیدگی نخواهد نمود.
را حداکثر تا یک ماه پس از صدور  شوراهاي انضباطی دانشگاه باید احکام صادره

 توسط رئیس یا دبیر شورا به دانشجوي متهم ابالغ نموده و رسید دریافت کنند.
عالوه بر احکام صادره کلیه مکاتبات شوراهاي انضباطی دانشگاه با شوراي مرکزي 

و  اجتماعی ،انضباطی و دیگر مراجع خارج از دانشگاه باید به امضاي معاون فرهنگی
یا رئیس دانشگاه برسد، احکام و مکاتبات شوراي مرکزي انضباطی با امضاي ویی دانشج

 شود. رئیس یا دبیر شورا صادر می
شوراي انضباطی تجدیدنظر دانشگاه موظف است حداکثر یک ماه پس از صدور 

به شوراي مرکزي انضباطی ارسال دارد. بدیهی است  رونوشت آن را ،حکم تجدیدنظر
وراي نظر و حکم شوراي مرکزي انضباطی در خصوص احکام صادره از سوي ش

 است. تباعاال انضباطی دانشگاه الزم
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 اداره کل فرهنگی و فوق برنامه -2

 مذهبی ،هاي فرهنگی، اجتماعی و حمایت از فعالیت برگزارياین اداره کل متولی 
 باشد. میدانشگاه  کارکنانو  ، اساتیددانشجویان هنري و

 اداره کل فرهنگی و فوق برنامه داراي معاونت و سه اداره به شرح زیر می باشد:
 اداره امور دینی و مذهبی-الف
 اداره فعالیت هاي فرهنگی -ب
فرهنگی و اجتماعی  هاي اداره امور فناوري -ج

 اهم حوزه هاي فعالیت هاي فرهنگی:
 قرآن و عترت دانشگاهیان پیام نور 

 انجمن هاي علمی دانشجویی 

 کانون هاي فرهنگی و هنري 

 نشریات دانشجویی 

 کرسی هاي آزاداندیشی 

 تحکیم خانواده و حجاب و عفاف 

 برگزاري مراسم و برنامه هاي مختلف در مناسبت هاي مذهبی و ملی 

 اردو هاي دانشجویی 

 راهیان نور امور مربوط به 

  ها و همایش هاي سراسريجشنواره 

 تشکل هاي سیاسی دانشجویی 

  ي آزاداندیشی و نشریات سامانه هاي اینترنتی کرسی هانظارت و بروزرسانی
 دانشجویی

  سامانه هاي اینترنتی انجمن ها، کانون ها و... راه اندازيپیگیري جهت 

 هاي اداره کل فرهنگی و فوق برنامه عبارتنداز: ترین فعالیت مهم
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 ریزي در جهت ارتقاي سطح فرهنگ اسالمی و اعتالي اخالق و  برنامه
 معنویت در محیط دانشگاه

 توزیع عادالنه امکانات و خدمات فرهنگی 

  هاي فرهنگی جلب مشارکت دانشجویان در حوزه فعالیتبرنامه ریزي جهت 

 هاي مختلفها در بخش  ریزي و نظارت بر اجراي برنامه برنامه 

  مراکز، استان هاایجاد هماهنگی در زمینه انجام امور فرهنگی در سطح ،
 ها و سازمان مرکزي واحد

 ها،  کانون انجمن ها، هاي فرهنگی دانشجویان از جمله بسترسازي براي فعالیت
 نشریات و...

 و... برگزاري اردوهاي علمی آموزشی، سیاحتی، زیارتی  
 گی داخل دانشگاه و شرکت در هاي برگزاري مسابقات فرهن ایجاد زمینه

 هاي برون دانشگاهی مسابقات و جشنواره

 ها و جشنواره هاي فرهنگی و اجتماعی برگزاري همایش 

  برگزاري مسابقات ساالنه سراسري قرآن کریم دانشگاه پیام نور (که تا کنون
 دوره برگزار شده است) 19

  نور در دانشگاه پیام نور راه اندازي دبیرخانه دائمی قرآن و عترت دانشگاه پیام
 استان زنجان
  جهت شرکت دانشجویان در جشنواره ملی قرآن و سایر برنامه ریزي و اقدام

 جشنواره ها، مسابقات و همایش هاي ملی و بین المللی

  برپایی غرفه دانشگاه پیام نور در بخش دانشگاهی نمایشگاه بین المللی قرآن
 کریم

 ویان ورودي جدید و ارائه به دانشجویانتهیه ساالنه کتاب راهنماي دانشج 

  جشنواره حرکت دانشگاه پیام نور مینسوبرنامه ریزي و اقدام جهت برگزاري 

 جهت افزایش  مهارتی-ي علمیها ي سخنرانی و همایشها هبرگزاري برنام

 کارکنان و اساتید مهارت هاي زندگی

 و انجمن هاي علمی هاي هنري دانشجویان سازي براي تشکیل کانون زمینه 
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 ایجاد زمینه هاي الزم جهت راه اندازي و انتشار نشریات الکترونیکی 

  برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي انجمن هاي علمی، کانون هاي فرهنگی و
 نشریات و...

  تشکیل بانک اطالعاتی کامل از وضعیت فرهنگی و اجتماعی اقدام جهت
دانشجویان 
 ي ویژه در مناسبت هاي مختلفبرگزاري مراسم و برنامه ها 

  مشارکت در امور مربوط به کمیته هاي کشوري مناسبت هاي مختلف (ارتحال
 آذر، دهه فجر، استقبال از دانشجویان جدید الورود و...) 16امام (ره)، 

 تشکیل متوالی جلسات ویدئوکنفرانس با مدیران فرهنگی استان ها با
 موضوعات مختلف

 ها و دستورالعمل هاي فرهنگی مورد نیاز دانشگاه تهیه و تدوین آیین نامه 

 مدت و بلندمدت با  مدت، میان هاي کوتاه هاي ساالنه و ارائه برنامه تنظیم برنامه
هاي الزم  بینی و پیشنهاد بودجه پیش

 شرکت در جلسات تخصصی حسب مورد 

 استان ها و مراکز هاي فرهنگی ها و برنامه رت و ارزیابی فعالیتانظ 

  و ارزیابی و انعکاس  ،و مراکز استان هافرهنگی  مدیرانارتباط مستمر با
 نیازهاي فرهنگی آنها

 تهیه و توزیع اقالم فرهنگی بین دانشجویان، اساتید و کارکنان 

 شوراي فرهنگی دانشگاه
ها و  نور، به منظور اجراي برنامه اداره کل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام

  ربط، هاي ذي فرهنگی در سطح دانشگاه و همچنین انجام فعالیتهاي کالن  سیاست
مراکز و واحدها کرده  ها، استان دانشگاه، اقدام به تشکیل شوراهاي فرهنگی در سطح

و این شورا با پیگیري هاي مستمر در تمام سطوح راه اندازي شده و جلسات آن است، 
دانشگاه پس از طوح مختلف سهاي فرهنگی در  و فعالیتبطور منظم تشکیل می گردد 

 شود. می الزم االجرابحث و بررسی و تأیید در شوراي فرهنگی 
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هاي فرهنگی و  ها و گردهمایی ها، نشست هایی از جمله برگزاري همایش فعالیت
هاي  آموزشی، عملی نمودن طرح کارگاه هايبرنامه، سفرهاي زیارتی و اردوها،  فوق

  هاي علمی و فرهنگی و برپایی نمایشگاه تحقیقاتی ارائه شده توسط دانشجویان در زمینه
 ها در سطح  ترین عناوین این بخش از فعالیت از مهم و... هاي مختلف به مناسبت

 شوند. محسوب می  دانشگاه
 http://farhangi.pnu.ac.ir  فرهنگی و فوق برنامه : اداره کلسایت اینترنتی 

اداره کل امور دانشجویان  -3

 اداره خدمات دانشجویی -3-1

 الف) وام

نور که واجد شرایط زیر باشند در صورت به دانشجویان دانشگاه پیاموام شهریه: 
 گردد:تخصیص اعتبار توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وام شهریه پرداخت می

استفاده از بورس تحصیلی، دارا بودن اولویت نیاز مالی، سپردن عدم شرایط عمومی: 
 تعهد محضري با ضامن معتبر قبل از دریافت وام

نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشی، ثبتشرایط آموزشی: 
ترم)،  8درخواست وام توسط دانشجو فقط در سنوات مجاز تحصیل (کارشناسی= 

 ترم) امکان پذیر است. 8ترم) و (دکتري=  4= (کارشناسی ارشد

مبلغ وام: مبلغ وام طبق ضوابط اعالم شده از طرف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 
 پرداخت خواهد شد.

این وام در صورت تخصیص از  وام حج عمره و عتبات عالیات ( وام زیارت ) :
گردد. د پرداخت میطرف وزارت علوم به دانشجویانی که به سفر حج مشرف می شون

رائه مدارك مربوط به سفر و ( مبلغ وام پس از انجام تشریفات مربوطه از قبیل ا
، ابتدا توسط صندوق رفاه دانشجویان به حساب دانشگاه واریز شده و در ضمانت

 .نهایت از سوي دانشگاه به حساب دانشجو واریز می گردد)
 نحوه بازپرداخت
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 باشد.از دانش آموختگی میماه پس  9تاریخ سررسید اقساط 
سررسید اولین قسط براي دانشجویان پسر ، درصورتی که خدمت سربازي را انجام 

ماه از تاریخ دانش آموختگی  9نداده باشند : مدت تعیین شده براي خدمت سربازي به 
 اضافه و محاسبه می شود .

رشد و دکتري هاي کارشناسی اماه و دوره 60تعداد اقساط دوره کارشناسی حداکثر 
 باشد.ماه می 72حداکثر 

دانشجویان در صورت اخراج ، انصراف و هرگونه ترك تحصیل ملزم به پرداخت 
 یکجاي بدهی هستند.

% از کل بدهی از دانشجو  10در زمان اتمام تحصیالت جهت صدور دفترچه اقساط
 دریافت می گردد.

 مبلغ کارمزد از کلیه وام گیرندگان اخذ خواهد شد.

ل ریز نمرات و مدارك به دانشجو منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه تحوی
دانشجویان است. (منظور از تسویه حساب اخذ دفترچه اقساط و یا پرداخت بدهی به 

 باشد).صورت یکجا می

دانشجویان ودانش آموختگان که متقاضی ارسال ریز نمرات ویا مدرك پایان تحصیالت 
 بلغ بدهی وام را به صورت یکجا تسویه نمایند.می باشند بایستی کل م

 شود :صورت زیر محاسبه میمبلغ کارمزد وام سالیانه چهار درصد بوده و به

چنانچه بعد از واریز وام شهریه به حساب دانشگاه ، بالفاصله وضعیت تحصیلی  -
دانشگاه ملزم به برگشت  دانشجو به انصرافی ، اخراجی یا دانش آموختگی تغییر یابد ،

بایست کارمزد وام را هاي شهریه به حساب صندوق رفاه خواهد بود و دانشجو میوام
 نیز پرداخت نماید.

وام هاي بانک صادرات ، بانک تجارت و وام بنیادعلوي به  95/94* در سال تحصیلی 
آمادگی دانشجویان دانشگاه پیام نور پرداخت شد . در صورت فراهم بودن شرایط و 
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بانک هاي مورد نظر پرداخت وام هاي ذکرشده به دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی 
 استمرار خواهد داشت .

کشور درداخل تحصیل به و شاغل فعال دانشجویان کلیه ب) بیمه حوادث دانشجویی:
پوشش تحت ریال000/30 مبلغ پرداخت ازاي به سیستم گلستان طریق از نام ثبت از پس
فوت به منجر حادثه احتمالی بروز در صورت که می گیرند قرار ادثحو بیمه
تا دائم عضو نقص به منجر حوادث هزینه جبران براي همچنین ، ریال 000/000/200مبلغ

ریال  000/000/40مبلغ سقف تا سرپایی براي درمان و ریال 000/000/200مبلغ  سقف
(مبلغ حق بیمه  .می گردد پرداخت ایشان به دانشگاه با قرارداد طرف بیمه سوي از

دانشجو و سقف تعهدات بیمه براساس آخرین بخشنامه هاي وزرات علوم ، قبل از 
 شروع سال تحصیلی محاسبه و تعیین می گردد)

 می باشد . 95/94* موارد مربوط به بیمه حوادث دانشجویی برمبناي سال تحصیلی 
پوشش متقاضی دانشجویان لیهدرصورت فراهم شدن مقدمات ، کج ) بیمه تکمیلی: 

دانشجویی درمان تکمیلی بیمه پوشش تحصیلی تحت سال یک درمان براي تکمیلی بیمه
(مبلغ حق بیمه تکمیلی دانشجویان بالفاصله پس از انعقاد قرارداد   .گرفت خواهند قرار

 مشخص خواهد شد)

غذاي گرم به به مراکز و واحدهایی که امکانات طبخ و توزیع د) ارزاق دانشجویی: 
دانشجویان را دارند ، بودجه ارزاق دانشجویی اختصاص می یابد تا دانشجویان از غذاي 

 گرم به قیمت مصوب استفاده نمایند.
تالش بر این است که با همکاري صندوق  هـ) وسایل و تجهیزات کمک آموزشی:

جویان رفاه دانشجویان برخی وسایل وتجهیزات کمک آموزشی تهیه ودر اختیار دانش
 قرار داده شود.

به منظور کمک به تحصیل مطلوب دانشجویان محترم  و) رایانه مخصوص روشندالن:
نور ، تجهیز مراکز استانی به رایانه روشندل و کم بیناي شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام

مخصوص روشندالن و کم بینایان جزو مهم ترین برنامه هاي حوزه خدمات دانشجویی 
باشند هاي دانشگاه مجهز به رایانه مورد نظر میدر حال حاضر نیمی از استانمی باشد . 
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 که انشاءاهللا سایر مراکز استانی نیز به این رایانه مجهز خواهند شد. 
 sfo.pnu.ac.irآدرس اینترنتی پایگاه اطالع رسانی اداره خدمات دانشجویی : 

 :  اداره مشاوره دانشجوئی -3-2
ها و نیز تشکیل دفتر از تأسیس مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهسال  30بیش از 

هاي موثر بسیاري براي گذرد. در این مدت گاممرکزي مشاوره در وزارت علوم می
ارتقاء وضعیت سالمت روان دانشجویان و دانشگاهیان برداشته شده است. در این بین 

فتر مرکز مشاوره با ایفاي نقش ها با ایفاي نقش اجرایی و دمراکز مشاوره دانشگاه
هاي مختلف خدماتی، ها و پی ریزي استراتژيریزي فعالیتستادي و هدایت و برنامه

اند تا امر مشاوره و ارائۀ خدمات تخصصی آموزشی، پیشگیري و پژوهشی تالش کرده
ر نوروانشناختی را در جامعۀ دانشگاهی نهادینه سازند. باتوجه به ساختار دانشگاه پیام

به صورت ذیل  مرکز استان و سطح سازمان مرکزي،سه  اي درمشاوره خدمات  ارائه 
 باشد:می

 اداره مشاوره دانشجویی (در سطح سازمان مرکزي)
 کمیته مشاوره (در سطح استان)

 نماینده کمیته مشاوره استان در مرکز 

را و ارزیابی ها، نظارت بر حسن اجاداره مشاوره دانشجویی: به منظور تصویب برنامه
هاي تخصصی برحسب مورد، دفتري تحت عنوان اي و سایر فعالیتهاي مشاورهفعالیت

 شود.در سازمان مرکزي تشکیل می» اداره مشاوره دانشجویی«

 وظایف اداره مشاوره دانشجویی
 اي در دانشگاه.هاي مشاورهها و نظارت برحسن اجراي فعالیتتدوین و تصویب برنامه

ها درخصوص مشکالت دانشجویان و ارائه هاي ارسالی از کمیتهبررسی گزارش
 گیري براي رفع مشکالت.راهکارهاي کارشناسی به مسئوالن ذیربط به منظور تصمیم

بندي تحلیلی از مسائل و ارائۀ آن به رئیس ها وهمچنین جمعارائۀ گزارش از فعالیت
 دانشگاه

ها و     علوم به منظور هماهنگی سیاستارتباط مؤثر با دفتر مرکزي مشاوره وزارت 
 اي.هاي خدمات مشاورهبرنامه
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کمیته مشاوره
اي در مراکز تحت پوشش و سازي خدمات مشاورهریزي و هماهنگبه منظور برنامه

اي مرکب از یک نفر نور کمیتههاي دانشگاه پیامپشتیبانی از آنها، در هریک از استان
رئیس استان (رئیس کمیته)، دو تا چهار نفر از نمایندگان  واجد شرایط با عنوان نماینده

باشد به پیشنهاد گروه الهیات میکمیته مشاوره که یکی از آنها از اعضاي هیأت علمی 
شود. تشکیل می» کمیته مشاوره«رئیس استان و حکم مسئول دفتر مشاوره تحت عنوان 

 رأي قابل اجراست. 3تصمیمات کمیته با حداقل 
میته مشاوره:وظایف ک

انتخاب نماینده کمیته مشاوره درمراکز تحت پوشش از بین افراد واجد شرایط معرفی 
 شده توسط رئیس مرکز و دبیر کمیته استان

 اي در سطح استانهماهنگی و نظارت بر خدمات مشاوره

 اي و انعکاس آن به دفترمشاوره.گردآوري گزارشات واطالعات الزم ازخدمات مشاوره

کمیته مشاوره: نماینده
به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف موضوع این آئین نامه در صورت تشخیص 
کمیته استان در هر مرکز نماینده کمیته مشاوره استان زیر نظر ریاست مرکز یا واحد 

 نماید.فعالیت می
اداره تولیدات دانشجویی و نخبگان علمی-3-3

یی استعدادهاي دانشجویان عزیز است. محیط دانشگاه، محیط علم و دانش و شکوفا
هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویان صرفاً در برنامه تدوین شده فعالیت

شود. به منظور حمایت و جلب مشارکت دانشجویان فعال، درسی هر رشته خالصه نمی
نخبه، مخترع، مبتکر و نوآور و در راستاي توسعه و تقویت فضاي مناسب علمی، 

نور در معنوي دانشگاه، اداره تولیدات دانشجویی ونخبگان علمی دانشگاه پیامفرهنگی و 
 تأسیس شد. 1385سال 

 هاي این اداره:اهم فعالیت

، نوآور (در  پرداز، مبتکرحمایت از دانشجویان نخبه، خالق، ایده  و  شناسایی  .1
 و،رباتیک)هاي علمی،پژوهشی، فناوري، اختراع، ابتکار، کارآفرینی،فناوري نانعرصه
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چاپ حمایت از تولیدات دانشجویان شامل: الف) پژوهش (شامل؛ مقاالت علمی  .2
ـ پژوهشی، علمی ـ ، علمیISIشده و یا در حال چاپ و در تمام نشریات اعم از 

ـ آموزشی و...) / ب) کتب (درسی و غیردرسی)  / ج) اختراعات و ترویجی، علمی
 سازمان مالکیت هاي صنعتی ایران، (شامل؛ اختراعات ثبت شده در ابتکارات

دومینو و... که داراي  فناوري نانو، هاي ماکارونی،سازه ابتکارات شامل ربات، بتن،
نمونه اولیه یا صنعتی تایید شده یا در مسابقات و جشنواره هاي ملی عناوینی 

اندازي آفرین، راهکارعلمی کسب نموده باشند) / د) کارآفرینی (شامل؛ انجمن
 هاي دانشجویی ومن جمله شرکت دانش بنیان و..)اندازي شرکتب و کار ، راهکس

نشر کتب، تولید مقاالت، ایجاد توسعه وحمایت از فرهنگ اختراع، ابتکار،  .3

هاي دانش بنیان و ترویج فناوري نانو با برگزاري مسابقات و جشنواره  شرکت

جمله ترویج  ازی(سراسري دانشجویی هر سال یک بار در یکی از مراکز استان

/رباتیک/سازه هاي ماکارانی/فن بازار) ACMفناوري نانو / المپیاد رباتیک / 

ترویج وتوسعه فناوري نانو در مراکز و واحدهاي دانشگاه پیام نور با همکاري و  .4
مرکز و واحد به  75تایید ستاد توسعه فناوري نانو ریاست جمهوري( تا کنون در 

داراي رابط شده اند. مهمترین برنامه هاي این حوزه تایید ستاد فناوري نانو 
جشنواره سراسري ترویج فناوري نانو / دوره سراسري توان افزایی رابطین نانو/ 

ه در برگزاري سمینار هاي آشنایی با فناوري نانو/ و شرکت مستعدین این حوز
 مسابقات ملی نانو می باشد).

(از  ت و جشنواره ها دانشجوییتشکیل و برگزاري جلسات در دبیرخانه مسابقا .5
 سازه هاي ماکارانی/ ترویج فناوري نانو/ /ACMمسابقات  جمله المپیاد رباتیک/

 .).فن بازار دانشگاهی و.. بتن/
 (اصول و فنون نگارش، تخصصی؛ عمومی هاي آموزشی عمومی وبرگزاري کارگاه .6

اصول و پرورش خالقیت، مدیریت زمان، مدیریت بحران، مدیریت استراتژیک، 
هاي مهارتی ـ تخصصی (کارگاه گیري، فنون بیان)،ریزي و تصمیمهاي برنامهروش

آشنایی با اصول کاربردي تجاري سازي  ،از جمله تهیه طرح کسب و کارکاربردي 
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جمله سمینارهاي آشنایی با از و راه اندازي شرکت هاي دانش بنیان، سمینار علمی 
 .نوآور در مراکز استانی پرداز، مبتکر،، ایدهفناوري نانو)دانشجویان نخبه، خالق

پورتال باشگاه نخبگان جهت  1392سال  پورتال باشگاه نخبگان دانشگاه پیام نور: .7
اطالع رسانی/شناسایی/  يسهولت و دسترسی نخبگان دانشگاه پیام نور و برا

 نخبگان علمی و فناوري ایجاد شد. دانشجویانی که داراي اختراع، پیگیري امور
هاي استعدادو  فعالیت در حوزه فناوري نانو، پژوهش، تالیف، نوآوري، ابتکار،

دانشجویانی که در جشنواره ها و نمایشگاه ها عناوینی کسب درخشان هستند و 
د با مراجعه به پورتال مذکور و ارسال مدارك و مستندات ننموده اند، می توان

 جهت عضویت اقدام نمایند. 

دانشجوي نمونه دانشگاهی و کشوري: این جشنواره هر سال جشنواره انتخاب  .8
/  16(حداقل معدل در مقطع کارشناسی  دانشجویان داراي شرایط شود. برگزار می
/ امتیاز الزم در آیتم هاي ؛  علمیکسب  ). 17/ دکتري 17 ارشد کارشناسی

ره ثبت نام این جشنوا فناوري/ فرهنگی و شئونات دانشجویی. آموزشی/ پژوهشی/
اسفند ماه داوري و اعالم  .تا اول بهمن ماه ادامه دارد و هر سال از اول مهر ماه آغاز

تا کنون دو دوره برگزار و دانشجویان منتخب در سطح دانشگاه  نتیجه خواهد شد.
 نمونه کشوري معرفی شده اند. یدگان به جشنواره انتخاب دانشجويتقدیر و برگز

 اشگاه نخبگان دانشگاه پیام نور موجود است).در پورتال ب مربوطهئین نامه آ(

برنامه هاي سالیانه این اداره  براي دانشجویان مخترع و مبتکر شامل ؛ برگزاري  .9
المپیاد بین -مینووجشنواره سراسري دانشجویی د -نمایشگاه فن بازار دانشگاهی

جشنواره  – ACMمسابقات سراسري  -مسابقات سراسري گالیدر -المللی رباتیک
دوره سراسري توان افزایی فناوري نانو براي رابطین  -اسري ترویج فناوري نانوسر

مسابقات –نی ومسابقات سراسري سازه ماکار –نهاد هاي ترویجی مراکز و واحدها 
کارگاه هاي مقدماتی و پیشرفته تجاري سازي و تشکیل شرکت هاي  سراسري بتن،

 دانش بنیان.

ارائه تسهیالت مالی به دانشجویان مخترع و مبتکر و فرهیخته: طبق دستورالعمل  .10
جاري تسهیالت؛ به دانشجویان مخترع و مبتکر داراي آثار  و دانشجویان مبتکر و 
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ملی داراي عنوان باشند  مخترعی که در مسابقات و جشنواره هاي سراسري/
ترع جهت ارائه طرح خود در به دانشجویان مخو معافیت از شهریه لحاظ می شود. 

 جهانی کمک مالی می شود.مسابقات 

 بدنی تربیت کل اداره -4
 و اجتماعی فرهنگی، معاونت کل ادارات از یکی بدنی تربیت امور کل اداره
 فعال  قهرمانی و همگانی ورزش هاي بخش در که است نور پیام دانشگاه دانشجویی

 بر نظارت و سازماندهی ریزي، برنامه گذاري، سیاست مسئولیت کل اداره این باشد می
  .است دار عهده را کشور نور پیام دانشگاه ورزشی هاي فعالیت 

 :بدنی تربیت امور کل اداره هاي فعالیت اهم
  فرهنگی توسعه •
 و جسم روح سالمت راستاي رد اسالمی فرهنگ الگوهاي از مندي بهره  •

  دانشجویان
 منصفانه، بازي کنترلی، خود :همچون اخالقی نیک خصایص گسترش و ارتقاء •
 صداقت، پهلوانی، مرام و حریف به احترام دیگران، به احترام وداور، قوانین به احترام

 ...و شجاعت
 ترویج جهت در اسالمی اخالق بر تاکید با ورزشی اخالق حفظ و ارتقاء •
 .گروهی کار فرهنگ
 ثبات و دوستی ، تالش به (عالقه ورزشکاري و پهلوانی منش توسعه و ارتقاء •

 پذیري) مسئولیت با توام خودشناسی و نفس به اعتماد ذهنی، جسمانی، هاي فعالیت در
 ورزشی رویدادهاي برگزاري مدیریت حیطه در آزاداندیشی کرسی برگزاري •

 بر آزاداندیشی فرهنگ ترویج و توسعه راستاي در ورزشی رویدادها برگزاري با همزمان
 .رهبري معظم مقام فرمایشات اساس
 .همه براي ورزش فرهنگ حفظ و توسعه ارتقاء، •
 اطالعات و فناوري توسعه•
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 ارتقاي و رشد راستاي در اجرایی و مدیریتی جدید فناوري از مندي بهره •
 خانواده و کارکنان ، اساتید ، دانشگاهیان (دانشجو روح و جسم تندرستی و ورزش
 ایشان)
 سایت، تبلیغات، (ارتباطات، ورزشی پشتیبانی  و فناوري خدمات بخش توسعه •

 )... و آمار اطالعات،
 انسانی  منابع توسعه •
 ، دانشجو ( دانشگاهی انسانی منابع کیفی و کمی مدیریت و وري بهره افزایش •
 )... و کارکنان ، اساتید
 داوطلب هاي نیرو و دانشجویی ورزشی هاي انجمن اندازي راه •
 عنوان به دانشگاه دانشجویان ورزشی استعدادهاي  شناسایی جهت در تالش •
 دانشگاه درون مختلف هاي رقابت در ایشان  فعال مشارکت راستاي در ...و داور مربی،

. دانشگاهی برون و
 پایداري انجمن هاي تخصصی رشته هاي ورزشی •
  مالی توسعه •
 خصوص هاي بخش ، مردمی کمکهاي ( مالی حامیان جذب جهت در تالش •

. دانشگاه ورزش توسعه راستاي در ) ....و دولتی و
 همگانی ورزش توسعه •
 و انگیزه ایجاد راستاي در استانی درون مسابقات منظم برگزاري بر نظارت •
 .ورزشی هاي برنامه در آنها فعاالنه مشارکت و حضور دانشجویان، تشویق
 .مراکز درون همگانی ورزش هاي جشنواره برگزاري بر فعال و موثر نظارت •
  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت همگانی  هاي برنامه در مشارکت •
 راستاي در تالش و استان هر در متناسب محلی و بومی هاي رشته معرفی •

 آن رویدادهاي برگزاري
 . کارکنان ورزش هاي رقابت سازي فعال راستاي در تالش •
 تندرستی و ورزشی مشاوره اتاق توسعه و ایجاد •
 .اساتید و کارکنان ، دانشجویان روحی و جسمی سالمت سطح بهبود و ارتقاء •
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تفریحی ورزش و عمومی (ورزش تفریحی – همگانی ورزش توسعه •
 ) دانشجویان

 قهرمانی ورزش توسعه •
رویدادهاي اولویت با  المپیادها کشوري، استانی، مسابقات در شرکت •

 دانشجویی
 و انگیزه ایجاد راستاي در استانی درون مسابقات منظم برگزاري بر نظارت   •
 .ورزشی هاي برنامه در آنها فعاالنه مشارکت و حضور دانشجویان، تشویق
 در مسابقات برون مرزي به شرایط واجد دانشجویان اعزام جهت در تالش •

 دانشگاهی هاي ورزش ملی فدراسیون هماهنگی با نیاز مورد مالی منابع تامین صورت
 مانند المللی بین مسابقات در حضور راستاي در برتر ورزشکاران معرفی •

 ) ... ورزشی (یونیورسیادهاي FISU و دانشگاهی هاي ورزش ملی فدراسیون مسابقات
  نور پیام دانشگاه  المپیادهاي (قهرمانی) و اي رشته تک مسابقات برگزاري •
 . کارکنان ورزش هاي رقابت سازي فعال راستاي در تالش •
و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت قهرمانی رویدادهاي در مشارکت •

 .دانشگاهی هاي ورزش ملی فدراسیون
 سازي بستر براي تالش و ورزشی نخبگان  جذب و شناسایی یابی، استعداد •

 .آنها پیشرفت براي
 ملی داخلی، هاي لیگ در موثر حضور و (باشگاهی) اي حرفه ورزش توسعه •

 .نیاز مورد مالی منابع تامین ودرصورت خصوصی بخش بامشارکت المللی بین و
  دانشگاه ورزشی باشگاه ایجاد راستاي در تالش •
 پژوهش و آموزشی- علمی توسعه •
 دانشگاه ورزش و بدنی تربیت حوزه آموزش و پژوهش ، تحقیق توسعه •
 مختلف هاي رشته در داوري و مربیگري هاي دوره برگزاري براي تالش •
  .ورزش در محوري پژوهش فرهنگ ترویج •
 ها المپیاد برگزاري با همزمان ورزشی - تخصصی هاي همایش برگزاري •
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 کشوري مسابقات برگزاري با همزمان ورزشی آموزشی کارگاه هاي برگزاري •
 .المپیادها و

  دانشگاه ورزشی هاي تیم عملکرد ارزیابی •
 . تابعه مراکز و ها استان ورزش عملکرد ارزیابی •
 المپیادها و قهرمانی مسابقات برگزاري عملکرد ارزیابی •
 ) آموزشی _ ورزشی فضاهاي ( عمرانی توسعه •
 هاي مجتمع و ها سالن از موثر برداري بهره و تکمیل جهت در کوشش •

 عمران کل اداره همکاري و استان محترم مسئولین حمایت با مراکز تمام در ورزشی
 .دانشگاه
 .ورزشی اماکن مرمت و تجهیز احداث، بر ساخت ، توسعه و نظارت  •
 حقوقی توسعه •
 مرتبط هاي سازمان و ها ارگان با نامه تفاهم انعقاد و ایجاد جهت در تالش •

 )...و ها استان بدنی تربیت کل اداره – (شهرداري
 .آنها با موثر تعامل و ورزشی ذینفعان نیاز به پاسخگوئی •
 ورزشی تقویم و دانشجویی ورزش به مربوط هاي نامه آیین تنظیم و تهیه •
 .تقویم در مندرج مفاد اجراي و سالیانه
 و استانها ورزشی گروه کار ، دانشگاه ورزش شوراي توسعه و ایجاد  •
... و ها نامه آیین ، مشاوره ، دانشجویی ورزش هاي انجمن

 : دانشگاه ورزشی هاي رقابت در شرکت نحوه
 – جامع سیستم : روش به گلستان سیستم در ورزشی شناسنامه فرم تکمیل •

 .ورزشی شناسنامه فرم – ارزشیابی
 .واحد یا مرکز بدنی تربیت کارشناس به مراجعه •
 .تابعه مراکز و استان بدنی تربیت مسئول به ورزشی سوابق ارائه و معرفی •
 .مسابقات برگزاري مالحظات کلیه رعایت •
 مسابقات به اعزام جهت استان تیم انتخابی و استانی درون مسابقات در شرکت •

 شرایط حسب علوم) وزارت و دانشگاه ها ( المپیاد کشور) یا (قهرمانی اي رشته تک
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 ها، اطالعیه طریق از واحد یا مرکز بدنی تربیت کارشناس با مستمر ارتباط •
 . ...و اعالنات
 در مراکز و ها استان دانشجویی ورزش هاي انجمن تشکیل جهت در تالش •
  ورزشی مختلف هاي رشته

 به دانشجویان توسط کشوري و استانی هاي رقابت برگزاري در فعال مشارکت •
 .داوطلب نیروهاي عنوان

 :ها نامه آیین
 پیام دانشگاه و علوم وزارت (مصوب ورزشی مسابقات انضباطی  نامه آیین •
 نور).

 پیام دانشگاه و علوم وزارت (مصوب مسابقات عمومی و فنی هاي نامه آیین •
 ). نور

 رئیسه هیات (مصوب برجسته و ممتاز دانشجویان به تسهیالت ارائه نامه آیین •
 دانشگاه).

 اجرایی عوامل فنی، داوري، کادر مربیان، الزحمه حق (پرداخت مالی نامه آیین •
 دانشگاهی). هاي ورزش ملی فدراسیون و علوم وزارت مصوب ورزشی مسابقات .... و

 و کارشناسی مقاطع در تحصیل ادامه براي ورزشی قهرمانان پذیرش نامه آیین •
 علوم وزارت مصوب ) ارشد کارشناسی

 اداري امور سازمان دولت کارمندان ورزش تعمیم و توسعه چگونگی نامه آیین •
 کشور) استخدامی و

 (مصوب دانشگاهها ورزش و بدنی تربیت راهبردي شوراي تشکیل نامه آیین •
 ) دانشگاه رئیسه هیات و علوم وزارت
 علوم) وزارت (مصوب دانشجویی ورزش انجمنهاي تشکیل نامه آیین •
     http: //sport.pnu.ac.ir  آدرس به کل اداره این رسانی اطالع سایت•

 آن به مراجعه طریق از دانشگاه ورزش خصوص در تر کامل اطالعات که باشد می  
 .است دسترسی قابل
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 (وزارتی) دانشجویی  هاي علمی انجمن  نامه آیین. 1

مقدمه
 هاي کشور، در دانشگاه  به منظورحمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمی

هاي  زمینهم آوردن هدانشجویان مستعد و توانمند و فرا  تقویت روحیه و بنیه علمی
گیري از توانمندي و خالقیت آنان  همچنین بهره ي جمعی علمی،ها مناسب براي فعالیت

  هاي علمی افزاري انجمن ضت تولید علم و جنبش نرمهو ن  در تحقق توسعه علمی
سسات آموزش عالی ؤو م ها هاي مختلف دانش با حمایت دانشگاه دانشجویی حوزه

 پردازند. شوند و به فعالیت می کیل مینامه تش کشور طبق مفاد این آیین

 : تعاریف، اهداف و کلیاتبخش اول

دانشجویی متشکل از دانشجویان عالقه مند به مشارکت  ي علمیها انجمن -1ماده 
 در یک دانشکده یا گروه آموزشی است. ي علمیها در فعالیت

تواند  می در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهی یک انجمن علمی -1 تبصره
 تشکیل شود.
مند به تشکیل انجمن  دانشجویان دو یا چند رشته عالقه در صورتی که -2 تبصره

 نامه اقدام نمایند. توانند طبق ضوابط این آیین اي باشند می دانشجویی بین رشته  علمی
غیرانتفاعی و بین  تشکیالتی دانشجویی، علمی،ي ها اتحادیه انجمن -2ماده

در رشته دانشگاهی است که در   ي علمیها دانشگاهی و متشکل از دبیران انجمن
شود و به فعالیت نامه و دستورالعمل آن تشکیل می آیین نچارچوب ضوابط ای

 پردازد. می
 از: عبارتند  هاي علمی فعالیت -3ماده 

 مناظره و نقد علمی .1
 ندیشی و نشستهاي تخصصیهم ا .2
 هاي علمی مطالعات و پژوهش .3
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  هاي علمی نشر و ترویج یافته .4
 هاي کمک آموزشی فعالیت .5

هاي  ها و اتحادیه هاي فعالیت انجمن برخی از مصادیق و عرصه ـ تبصره
عبارتند از:  هاي علمی انجمن
 ي تخصصیها هاي آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه برگزاري دوره .1
 ها و مسابقات علمی کنفرانس ها، برگزاري و همکاري در اجراي جشنواره .2

 (داخلی و خارجی) 
اي  تولید وانتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم افزارهاي رایانه .3
 آموزشی - هاي علمی و فیلم
 و فناوري از مراکز علمی، صنعتی برنامه ریزي و اجراي بازدیدهاي علمی .4
 ي مرتبط با اهداف انجمنها اطالع رسانی درخصوص کلیه فعالیت .5
ي ها فعالیت ي علمی،ها خالقیت حمایت و تشویق مادیی و معنوي از ابتکارات، .6

 پژوهشی و اختراعات دانشجویان
  هاي علمی هاي انجمن اهداف تشکیل و فعالیت انجمن و اتحادیه -4ماده 

 عبارتنداز:
 برانگیختن خالقیت علمی هاي مناسب براي شکوفایی استعدادها، ینهایجاد زم .1

آموختگان و بهره مندي از توانمندي ایشان در تقویت و تحقق فضاي  دانشجویان، دانش 
 دانشگاه علمی

جمعی و نهادینه  ي علمیها افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت .2
  ها ساختن این فعالیت

دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در ی ي علمها یتحمایت از فعال .3
امر آموزش و پژوهش 

 تقویت و تحکیم پیوندهاي نظام آموزش عالی با بخشهاي مختلف جامعه .4
اعضاي هیات  دانشجویان با بهره گیري از توان علمی تعمیق دانش و بینش علمی .5
 علمی
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 ارکان وتشکیالت بخش دوم:

و مقاطع تحصیلی یک رشته دانشگاهی اعضاي  ها دانشجویان کلیه گرایش -5ماده 
 روند. متناظر با همان رشته به شمار می انجمن علمی

عضو  2عضو اصلی و  5متشکل از  شوراي مدیریت انجمن علمی -6ماده
البدل است که با انجام انتخابات از میان اعضاي انجمن، با راي مستقیم آنان و  علی

 شوند. ت نسبی آرا براي مدت یک سال انتخاب میکسب اکثری
دانشجو  500هایی با فراگیري بیش از  اعضاي اصلی و علی البدل در رشته -تبصره
 عضو علی البدل خواهد بود. 2عضو اصلی و  7متشکل از 
 وظایف شوراي مدیریت عبارتند از: -7ماده 

پژوهشی و ایجاد  – ي علمیها جذب دانشجویان عالقه مند و خالق به فعالیت .1
 ها گونه فعالیت انگیزه براي مشارکت در این

ي ادواري و ساالنه ها برنامه ریزي، ساماندهی،اجرا،هدایت و نظارت بر فعالیت .2
 انجمن
ي ها دانشجویی و انجمن ي علمیها برقراري ارتباط مستمر با دیگر انجمن .3
 ها تخصصی داخل و خارج دانشگاه علمی

ي خارج از دانشگاه براي انجام ها برقراري ارتباط با نهادها و سازمان .4
 ي مشتركها فعالیت
 ي پژوهشی و مطالعاتیها ریزي و پیشنهاد همکاري براي اجراي طرح برنامه .5
 و اخذ تایید آن از مدیریت فرهنگی دانشگاه  تصویب اساسنامه انجمن علمی .6
گروه آموزشی ذیربط  اعضاي هیات علمی همکاري و ارتباط مستمر با مدیر و .7

 )3انجمن(موضوع ماده  ي علمیها فعالیتو  براي تحقق اهداف
 هاي مختلف کاري و نظارت بر عملکرد آنها تشکیل کمیته .8
 انتخابات شوراي مدیریت دوره بعد  يبرگزار .9

هاي مالی  حفظ و نگهداري وسایل و تجهیزات انجمن، تصویب هزینه .10
طور ساالنه و ارسال آن به مدیر فرهنگی  تنظیم و ارائه گزارش مالی انجمن به ،ها برنامه
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 دانشگاه
 هاي ساالنه و ارائه آن به مدیر فرهنگی تدوین برنامه .11

عنوان دبیر شورا  شوراي مدیریت انجمن یکی از اعضاي خود را به -8ماده 
 کند. عالم میکند و به رئیس دانشکده و مدیر فرهنگی دانشگاه ا انتخاب می
دبیر انجمن مسوولیت برگزاري جلسات شوراي مدیریت انجمن و  -9ماده 

ي ها شرکت در جلسات شوراي دبیران انجمن پیگیري و نظارت بر اجراي مصوبات آن،
 دانشکده یا دانشگاه و ارائه گزارش مستمر به شوراي مدیریت را بر عهده دارد. علمی

 یه امور حقوقی و اداري انجمن است.همچنین دبیر انجمن مسوول انجام کل
 شوراي دبیران: -10ماده

دانشجویی تشکیل شده باشند شوراي  انجمن علمی 5یی که حداقل ها در دانشگاه
ي ها دانشجویی دانشگاه با حضور دبیران کلیه انجمن ي علمیها دبیران انجمن

 شود. دانشجویی تشکیل می علمی
توانند شوراي  داشته باشند می هایی که حداقل سه انجمن علمی دانشکده ـ تبصره

که وظایف شوراي دبیران دانشگاه به  هندددانشکده را تشکیل  ي علمیها دبیران انجمن
 گردد. جز بند دوم به آن تفویض می

عنوان  به انتخاب ایشان به یک نفر از اعضاي شوراي دبیران دانشکده -11ماده 
شود که به نمایندگی از این شورا در شوراي دبیران  را انتخاب میدبیر این شو

 کند. دانشگاه شرکت می ي علمیها انجمن
آن دانشکده  ي علمیها دبیر شوراي دبیران هر دانشکده به تعداد انجمن ـ تبصره

 باشد. در شوراي دبیران دانشگاه داراي حق راي می
ویی دانشگاه از میان خود یک دانشج ي علمیها شوراي دبیران انجمن -12ماده 

نامه داخلی شورا فعالیت  نمایند که براساس آیین عنوان دبیر شورا انتخاب می نفر را به
 خواهد کرد.
حداقل  ها دانشجویی دانشگاه هاي علمی دبیران شوراي دبیران انجمن -13ماده 

 سالی یکبار به دعوت اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم جهت بررسی مسائل،
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هاي  و برنامه ها ریزي جهت طرح انتقال تجربیات و برنامه ،ها انجمن مشکالت عمومی
 دهند. مشترك تشکیل جلسه می

توانند نسبت به تشکیل  هاي مشابه می دانشجویی رشته ي علمیها انجمن -14ماده 
ها اقدام نماند که ضوایط و رایط تاسیس  دانشجویی آن رشته ي علمیها اتحادیه انجمن

ي ها نامه و دستورالعمل تشکیل و فعالیت اتحادیه انجمن دیه در چارچوب این آییناتحا
 تعیین خواهد شد. ها دانشجویی دانشگاه علمی

 وظایف شوراي دبیران -15ماده 
 .ها ي مشترك و هماهنگی در اجراي آن برنامهها پیشنهاد و تصویب طرح. 1
انتخاب نمایندگان شوراي دبیران براي شرکت در کمیته حمایت و نظارت بر  .2
 .دانشجویی دانشگاه ي علمیها انجمن
 .دانشجویی  ي علمیها معرفی یک نفر ناظر براي هیات اجرایی انتخابات انجمن .3
دانشجویی دانشگاه و  ي علمیها نامه داخلی مشترك انجمن تصویب آیین .4

 .نامه شوراي دبیران در چارچوب این آییننامه داخلی  آیین
 .دانشجویی  ي علمیها ایجاد هماهنگی و رسیدگی به مسائل بین انجمن .5
حفظ و  دانشجویی (امور مالی، ي علمیها نظارت بر حسن عملکرد انجمن .6

ئه گزارش به او ار نامه داخلی و...) اجراي آیین استفاده صحیح از اموال و تجهیزات،
دانشجویی دانشگاه.  هاي علمی انجمن ت و نظارت برکمیته حمای

 دانشجویی  هاي علمی ها و اتحادیه بخش سوم: ضوابط تشکیل و فعالیت انجمن

نفر از دانشجویان رشته  5دانشجویی، حداقل  براي تاسیس انجمن علمی -16ماده 
ذیربط تقاضاي خود را به معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده و در صورت عدم 

دهند. معاون  وجود این پست در دانشکده آن را به معاون پژوهشی دانشکده ارائه می
از مشورت با گروه  دانشکده در صورت عدم تاسیس انجمن رشته مورد نظر، پس

آموزشی مربوطه موافقت خود را براي تاسیس انجمن اعالم و نسبت به فراخوان ثبت 
 نماید. نام داوطلبان شوراي مدیریت و برگزاري انتخابات اقدام می

در صورت عدم وجود هر یک از معاونان فوق الذکر، به صالحدید  -1 تبصره
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 ایف خواهد شد.رئیس دانشکده یکی از معاونان عهده دار وظ
ها در آبان ماه  انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در کلیه دانشکده -2 تبصره

معاونت دانشجویی و فرهنگی زمان دقیق برگزاري انتخابات را . شود هر سال برگزار می
 کند. اعالم می

معاون دانشکده صالحیت نامزدها را بر طبق مفاد این آئین نامه بررسی  - 17ماده 
کند نتایج آن  نامزدها انتخابات را با اعالم قبلی برگزار می راز و پس از اعالم اسامیو اح

 شود. طی طورتجلسه تنظیم و به مدیریت فرهنگی دانشگاه ارسال می
فقط دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته مورد نظر حق راي و حق  -1 تبصره

 باشند. داوطلب شدن را دارا می
مدیریت منتخب حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از  نخستین شوراي -2 تبصره

برگزاري انتخابات باید اساسنامه انجمن را تدوین و به مدیریت فرهنگی دانشگاه ارسال 
 نماید.

اداره امور فرهنگی پس از تائید انتخابات و اساسنامه، انجمن را در  -18 ماده
عالم خواهد کرد مدیر دانشجویی دانشگاه ثبت و به دانشکده ا هاي علمی لیست انجمن

گروه آموزشی مربوط نسبت به صدور حکم اعضاي شوراي مدیریت براي مدت یک 
  . نماید سال اقدام می

دانشجویی  شرایط داوطلبان عضویت در شوراي مدیریت انجمن علمی -19ماده 
 باشد: به شرح ذیل می

 شرایط عمومی )الف
 اشتغال به تحصیل در رشته مربوط .1
هاي دانشجویی اعم از صنفی،  عدم عضویت در شوراي مرکزي دیگر تشکل .2

 سیاسی، ورزشی و فرهنگی 
در صورت استعفا یک ماه قبل از  ها اعضاي شوراي مرکزي دیگر تشکل ـ تبصره

توانند داوطلب عضویت در  و پذیرش آن می هاي علمی برگزاري انتخابات انجمن
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 شوند. شوراي مدیریت انجمن علمی
 دم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالترع .3
گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی براي دانشجویان مقاطع کاردانی و  .4

 کارشناسی

 ب) شرایط اختصاصی 
 داوطلبان باید حداقل داراي یکی از شرایط ذیل باشند:

مان نیمسال معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتراز میانگین معدل گروه در ه .1
 .نباشد

چاپ شده (اعم از تالیف یا ترجمه ) در نشریات  داشتن حداقل یک مقاله علمی .2
 دانشجویی، دانشگاهی و...

 بودن محتواي مقاله توسط مدیرگروه ذیربط انجام خواهد شد. تایید علمی ـ تبصره
 اجرا یا همکاري در اجراي یک طرح پژوهشی به تایید کارفرما یا مجري طرح  .3
 کتاب. تالیف یا همکاري در تالیف یا ترجمه  .4
 داوطلب از دانشجویان استعدادهاي درخشان و یا برگزیدگان المپیادها باشد. .5

شود  یی که در سطح دانشکده برگزار میها ها و فعالیت مجوز برنامه -20ماده 
توسط معاون دانشکده و در صورتی که در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مدیر 
فرهنگی پس از تایید معاون دانشکده و در صورتی که در سطح ملی و فرادانشگاهی 

دانشجویی دانشگاه پس  هاي علمی برگزار شود توسط کمیته حمایت و نظارت از انجمن
 شود. از تائید مدیر فرهنگی صادر می

دانشجویی در چارچوب این آئین نامه و  هاي علمی هاي انجمن فعالیت -21ماده 
باشند و هر گونه فعالیت صنفی، سیاسی و... توسط  مجاز می هاي علمی صرفا در عرصه

 شود. ها تخلف محسوب می انجمن
هاي  هاي مصوب انجمن میزان و نحوه حمایت مالی از طرح -22ماده 

باشد.  دانشجویی به تشخیص معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می علمی
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یک ماه قبل از پایان مدت قانونی فعالیت شوراي مدیریت انجمن، این  -23ماده 
یریت شورا با تشکیل هیات اجرایی انتخابات شامل یک نماینده از اعضاي شوراي مد

) یک نماینده از نماینده شوراي دبیران دانشگاه یا دانشکده و یک با شرط عدم داوطلبی(
نماینده از طرف معاون دانشکده نسبت به برگزاري انتخابات دوره جدید اقدام و 

 ال خواهد کرد.صورتجلسه را براي معاون دانشکده ارس
یکی از در صورت داوطلب شدن تمام اعضاي شوراي مدیریت  - تبصره

 کنند. عنوان نماینده در هیات اجرایی انتخاب می دانشجویان آن رشته را به
در صورت وجود هرگونه شکایت و یا اعتراض در کلیه مراحل  -24ماده 

 باشد. انتخابات مدیر امور فرهنگی مرجع پیگیري می
هاي  در صورت باقی ماندن اختالف، کمیته حمایت و نظارت بر انجمن ـ تبصره

 دانشجویی دانشگاه مرجع تصمیم گیري نهایی خواهد بود. علمی
نفر از دانشجویان  5اي  دانشجویی بین رشته جهت تشکیل انجمن علمی -25ماده 

عنوان هیات موسس دالیل توجیهی، اساسنامه پیشنهادي و تقاضاي خود را به معاون  به
کمیته نظارت و دانشکده ارائه و پس از تایید ایشان به منظور تصمیم گیري براي 

شود. در صورت موافقت  دانشجویی دانشگاه ارسال می هاي علمی حمایت از انجمن
شود.در  دانشجویی دانشگاه ارسال می هاي علمی کمیته نظارت وحمایت از انجمن

اي مراتب به دانشکده اعالم و  بین رشته صورت موافقت کمیته با تشکیل انجمن علمی
 ضویت در انجمن اقدام خواهد کرد.هیات موسس نسبت به فراخوان ع

، اعضاي  پس از عضوگیري و تصویب نهایی اساسنامه در مجمع عمومی -26ماده 
توانند داوطلب  باشند، می و اختصاصی داوطلبان را دارا می انجمن که شرایط عمومی

عضویت در شوراي مدیریت انجمن شده و پس از تایید نهایی صالحیت توسط هیات 
 بت برگزار خواهد شد.اجرایی، انتخا
فقط اعضاي انجمن حق راي و حق داوطلب شدن در انجمن مربوطه را  -1 تبصره

 دارند.
اي باید  دانشجویی بین رشته شرایط داوطلبان عضویت در انجمن علمی -2 تبصره
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 در اساسنامه پیشنهادي اعالم شده باشد.

اي ه ها و اتحادیه بخش چهارم: شوراي حمایت و نظارت بر انجمن

 دانشجویی  علمی

ها در  دانشجویی و نظارت بر آن هاي علمی براي حمایت از انجمن -27ماده 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شورایی مرکب از معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت 

مجلس وزارت علوم یا نماینده  علوم (رئیس شورا) معاون پشتیبانی، حقوقی و امور
دفتر امور فرهنگی (نائب رئیس)، مدیر کل دانشجویان داخل، االختیار وي، مدیر کل  تام

ها و  وزارت علوم، کارشناس مسئول امور انجمن هاي علمی دبیر کمیسیون انجمن
ها به انتخاب شوراي دبیران  دانشجویی سه تن از دبیران اتحادیه هاي علمی اتحادیه
خانه این کمیته در اداره شود. دبیر دانشجویی تشکیل می - هاي علمی هاي انجمن اتحادیه

 کل امور فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. وظایف این کمیته عبارتنداز:
دانشجویی  هاي علمی هاي کالن انجمن گذاري و تعیین خط مشی سیاست .1
  .و قانون برنامه هاي کشور در چارچوب سیاست توسعه علمی دانشگاه
دانشجویی  هاي علمی رت بر انجمنهاي نظا ها و نظارت بر کمیته ارزیابی فعالیت .2
 .ها ر روشیهاي مستند و سا ها بر اساس گزارش دانشگاه
تعیین میزان و چگونگی حمایت مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از  .3
 .ها انجمن هاي علمی هاي کشوري و نشست همایش
 هاي علمی اخذ تصمیم و ارائه پیشنهاد جهت تسهیل ارتباط بین انجمن .4

متناظر با مشابه  هاي علمی استادان و پژوهشگران و انجمن هاي علمی انشجویی با انجمند 
 .آن در کشورهاي دیگر

هاي کشور  دانشجویی دانشگاه هاي علمی تصویب دستور العمل اتحادیه انجمن .5
 و نظارت بر حسن اجراي آن.

 هاي علمی تن از نمایندگان انجمن 3هیات موسس اتحادیه حداقل ـ 28ماده 
و مراکز اموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در  ها دانشجویی دانشگاه 

باشد که درخواست مجوز تاسیس وفعالیت را به شوراي حمایت  معین می  یک رشته علمی
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این  27انشجویی وزارت علوم (موضوع ماده د  هاي علمی هاي و اتحادیه و نظارت بر انجمن
 نماید. محتواي این درخواست مشتمل بر موارد زیر است: آئین نامه) ارائه می

موجود آن رشته در  هاي علمی از تشکل تقاضاي عضویت بیش از نیمی .1
مبناي آن بر ها که  ها و مراکز آموزش عالی، به همراه نامه تایید هر یک از انجمن دانشگاه

 یر امور فرهنگی دانشگاه تاسیس و فعالیت آن انجمن را تسجیل کرده باشد.مد
هاي متقاضی عضویت  نویس اساسنامه اتحادیه که به امضاي تشکل ارائه پیش .2

 رسیده باشد.
شوراي حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هیات موسس و  -29ماده 

نسبت به بررسی آن  شوراي مرکزي موقت اتحادیه حداکثر ظرف مدت دو ماه
یا دالیل مخالفت شورا را  نماید وموافقت با تاسیس موقت و دائمی درخواست اقدام می

 سسان خواهد رساند.ؤتوسط دبیرخانه به اطالع م
سیس، شرایط انتخاب شوندگان، شوراي مرکزي، انتخابات، تشکیالت أت -30ماده 

العمل مجزایی  دانشجویی در دستوري ها هاي انجمن و ارکان، اساسنامه و انحالل اتحادیه
دانشجویی   هاي علمی اتحادیه وها  که به تصویب شوراي حمایت و نظارت بر انجمن
 شود. تعیین می ،نامه خواهد رسید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براساس این آیین

دانشجویی،  هاي علمی هاي انجمن به منظور حمایت و نظارت فعالیت -31ماده 
 شود: در هر دانشگاه با همین عنوان با ترکیب زیر تشکیل می اي کمیته

 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (رئیس کمیته) .1
 مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته) .2
 مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه  .3
 موزشی دانشگاهآمدیر کل امور  .4
 انتخاب رئیس دانشگاهدانشگاه به  اعضاي هیات علمی یک نفر از .5
 به انتخاب ایشان.دانشجویی دانشگاه   هاي علمی دو نماینده از شوراي دبیران انجمن .6

 .شود میحکم اعضاي کمیته توسط رئیس دانشگاه صادر  -1 تبصره

دانشجویی واحدي  هاي علمی یی که براي امور انجمنها در دانشگاه -2 تبصره
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حد بدون حق راي در جلسات کمیته شرکت مستقل ایجاد شده باشد مسئول آن وا
 .کند می

 .شوند اعضاي انتخابی کمیته براي مدت یک سال انتخاب می -3 تبصره

دانشجویی دانشگاه  هاي علمی وظایف کمیته حمایت و نظارت بر انجمن -32ماده 
 به شرح ذیل است:

 در چارچوب قوانین و مقررات و هاي علمی نظارت بر حسن عملکرد انجمن .1
  .رسیدگی به شکایات و تخلفات و حل اختالفات

یا شوراي دبیران دانشگاه  در صورتی که شوراي مدیریت انجمن علمی -1 تبصره
از اساسنامه انجمن تخلف نمایند، کمیته حمایت و نظارت براي بار اول به شوراي 

دهد. در  مدیریت انجمن یا شوراي دبیران تذکر شفاهی و کتبی (حسب مورد) می
دهد و در صورت تکرار و دریافت  رت تکرار تخلف براي بار دوم اخطار کتبی میصو

باید در کمیته حمایت و نظارت دالیل اخطار سوم، دبیر انجمن یا دبیر شوراي دبیران 
قانع  رانتوانند کمیته که انجمن و شوراي دبیران  اقدام خود را توضیح دهند. در صورتی

 ه انجمن تصمیم خواهد گرفت:نمایند کمیته به شرح ذیل دربار
الف) انحالل شوراي مدیریت انجمن که در این صورت معاون دانشکده موظف 

ماه انتخابات شوراي مدیریت را برگزار نماید (اعضاي شوراي  2است ظرف مدت 
 .توانند نامزد انتخابات شوند) مدیریت منحل شده نمی

ي شوراي مدیریت یا ب) چنانچه تخلفی انضباطی متوجه شخص حقیقی از اعضا
 .اعضاي شوراي دبیران باشد، به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد

مرجع تجدید نظر در آراي کمیته حمایت و نظارت شوراي فرهنگی  -2 تبصره
 دانشگاه است.

دانشجویی که در  هاي علمی هاي پیشنهادي انجمن ررسی و تصویب برنامهب .2
 گردد. برگزار می المللی سطح فرا دانشگاهی، ملی یا بین

دانشجویی  هاي علمی هاي کالن انجمن گذاري و تعیین خط مشی سیاست .3
 .کشور دانشگاه در چارچوب سیاست توسعه علمی

دانشجویی  هاي علمی برنامه ریزي و هماهنگی مسائل بنیادي و مستمر انجمن .4
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و تقدیر از هاي مالی، تشویق  (تسهیل ارتباطات با دیگر نهادهاي جامعه، جلب حمایت
 ). هاي برگزیده و... فعال و طرح هاي علمی انجمن
دانشجویی دانشگاه به ریاست  هاي علمی پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه انجمن .5
  . دانشگاه
هاي  به ریاست دانشگاه بر اساس برنامه هاي علمی پیشنهاد بودجه سالیانه انجمن .6

 ها. امه مدون انجمنارائه شده به مدیریت امور فرهنگی و برن
به تصویب وزیر  18/9/1387تبصره در تاریخ  21ماده و  32نامه در  این آیین

 ها قابل اجرا است. علوم، تحقیقات و فناوري رسید و از تاریخ ابالغ به دانشگاه

 »نور هاي علمی دانشجویی دانشگاه پیام نامه انجمن دستورالعمل اجرایی آیین«
وزارت علوم،  18/9/87علمی دانشجویی مصوب مورخه هاي  نامه انجمن آیین

تحقیقات و فناوري با لحاظ و رعایت بندهاي زیر در سطح مراکز و واحدهاي دانشگاه 
 شود. اجرا می نور پیام

نور  هاي علمی دانشجویی در سطح مراکز و واحدهاي دانشگاه پیام انجمن .1
 کنند. مییت بینی شده فعال هاي پیش شوند و در زمینه تشکیل می

و مواردي که در این  14و  13هاي علمی (به جز مواد  نامه انجمن در آیین .2
 باشد. می» دانشکده«و » دانشگاه« جایگزین» مرکز/ واحد«دستورالعمل اشاره شده است) 

هاي علمی و به منظور تسریع در امر تشکیل و  نامه انجمن در اجراي آیین .3
» مسئول فرهنگی«، و »مدیریت فرهنگی«به جاي  »اداره امور فرهنگی«ها،  فعالیت انجمن

(به جز مواردي که » معاون دانشجویی و فرهنگی«و » معاون«و » مدیر فرهنگی«به جاي 
 کار خواهد رفت. شاره شده است) بهدراین دستورالعمل ا

و تبصره آن به دلیل عدم تطبیق با نظام دانشگاه  11، ماده 10تبصره ماده  .4
 .گردد ینور حذف م پیام

 یابد: تغییر می» استان«به » شگاهدان«در موارد زیر  .5

 .15از ماده  6و  2بندهاي -5-1
. 25و  24، 17مواد  -5-2
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 گانه آن. و بندهاي شش 31ماده  -5-3

 .32از ماده  6و  5، 3و بندهاي  2، تبصره 32ماده -5-4
از اساتید ذیربط مرکز به جاي اعضاي گروه آموزشی استفاده  16در ماده  .6

 خواهد شد.

جایگزین » معاون آموزشی استان« 19و تبصره بند ب از ماده  18در ماده  .7
 شود.  می» مدیر گروه آموزشی«

هایی که در سطح  ها و فعالیت مجوز برنامه«یابد:  بدین ترتیب تغییر می 20ماده  .8
شود توسط مسئول فرهنگی مرکز/ واحد، و در صورتی که در  مرکز/ واحد برگزار می

دیر فرهنگی استان پس از تایید مسئول فرهنگی مرکز/ سطح استان برگزار شود توسط م
واحد، و در صورتی که در سطح ملی یا فرادانشگاهی برگزار شود توسط کمیته حمایت 

 شود.  هاي علمی دانشجویی استان صادر می و نظارت بر انجمن

مسئول فرهنگی «به » مدیر امور فرهنگی دانشگاه« 28در بند یک از ماده  .9
 یابد.  ییر میتغ» مرکز/ واحد

بینی نشده باشد، بر اساس مصوبات شوراي  نامه پیش هر موضوعی که در این آیین
 گیري و اقدام خواهد شد. ن تصمیمفرهنگی مرکز/ واحد درباره آ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

هاي علمیاهم اقدامات انجام شده توسط انجمن
 انجمن. 2427: 1395تعداد کل انجمن هاي  علمی در سال 

 -همایش -مسابقات علمی -مختلف (برگزاري کالس آموزشیهاي شرکت در فعالیت
 -نشریات –پژوهشی -آزاداندیشیکرسی -سمینار -اردوهاي علمی -کارگاه آموزشی

 نوآوري). -ابتکارات -اختراعات
برنامه ریزي جهت برگزاري کارگاه هاي آموزشی ویژه انجمن هاي علمی براي ارتقاي 

 وي دانشگاه و با همکاري وزارت علوم.سطح آگاهی آنان به صورت متوالی از س
تاکنون در جشنواره ملی  1388همچنین انجمن هاي  علمی دانشگاه پیام نور از سال 

حرکت که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري برگزار شده نیز شرکت کرده و در 
 اند.بخش هاي مختلف حائز رتبه برتر شده

ن هاي علمی دانشجویی که تحت نظر حضور فعال و عضویت در اتحادیه هاي انجم
 وزارت علوم فعالیت می نمایند.
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 (وزارتی) هاي فرهنگی دانشجویان نامه کانون آیین .2

 مقدمه
به منظور پاسخگویی به نیازهاي متنوع و رشد » هاي فرهنگی دانشجویان کانون«

ي ها ها و تالش خواستهفرهنگی دانشجویان؛ سامان بخشیدن به ي ها خالقیت
ها در  خودانگیخته فرهنگی، هنري و اجتماعی دانشجویی؛ حمایت و هدایت این فعالیت

ي متعالی اسالمی؛ ارتقاء سطح همکاري جمعی و بسط و تعمیق ها جهت نیل به ارزش
ها؛ تأسیس و تقویت نهادهاي مدنی و غیردولتی و  فرهنگ مشارکت در امور دانشگاه

نامه  هاي فرهنگی دانشجویان براساس ضوابط مندرج در آیین فعالیتقانونمندي حوزه 
ا فعالیت ه شود، در دانشگاه نامه نامیده می حاضر که از این پس به اختصار آیین

 نمایند. می
 ـ تعاریف و کلیات 1ماده 

 هاي فرهنگی دانشجویان کانون ـ1ـ1
هایی از قبیل:  در زمینهنامه  نهادهایی دانشجویی هستند که در قالب ضوابط این آیین

 قرآن و عترت؛ ادبی؛ فیلم و عکس؛ موسیقی؛ هنرهاي نمایشی؛ هنـرهـاي تجسمـی؛
ها، ایرانگردي  گـوي تمدنو گفت صنایع دستی؛ فرهنگ و اندیشـه (مطالعـات فرهنگی،

) فعالیت  هاي اجتماعی، امداد و... زیست؛ آسیب ی (محیطو جهانگردي و...) و اجتماع
 شوند. نامه به اختصار کانون نامیده می و در این آییننمایند  می

ی، ورزشی و سیاسی ف، صن یی که زمینـه فعالیت آنها علمیها تشکل ـ 1تبصره 
 نمایند. هاي مربوط تبعیت می نامه نامه خارج بوده و از آیین است از شمول این آیین

صورت  هاي متعدد با عنوان شاخه کانون به امکان فعالیت زیرگروه ـ 2تبصره 
هاي  ی در دانشکدهگهاي فرهن هاي کانون ها و همچنین شاخه یک از کانون هر مستقل در

ها  کلیـه مقررات مربوط به کانون هـا وجود دارد و پراکنده و واحدهاي تابعـه دانشگاه
هاي  هاي تکمیلـی آن در شاخه دستورالعملنامه و  اعم از موارد منـدرج در این آیین

 .االجرا است انون نیز صادق و الزمک
واحدهاي تابعه یک دانشگاه در  ها و صورت استقرار دانشکده در ـ 3تبصره 
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صورت مستقل از مرکز در واحدهاي مذکور  هشهرهاي مجزا امکان تشکیل کانون ب
 وجود دارد.

 ـ اساسنامه کانون1ـ2

اهداف، شرح وظایف، تشکیالت،  وب شامل:اي است مکت مجموعه
نامه و  ها و مقررات اجرایی ویژه یک کانون که در قالب ضوابط این آیین دستورالعمل
 شود. هاي تکمیلی آن توسط هیأت مؤسس کانون تدوین می دستورالعمل
فرهنگـی و  تصویب در مجمع مدیریت : این اساسنامه پس از تـأیید تبصره

 االجرا است.کانون، الزم  عمومی
 عضو کانون ـ1ـ3

محل فعالیت کانون اطالق دانشگاه به هر یک از دانشجویان شاغل به تحصیل در 
آیند و در  نامه بدون محدودیت به عضویت کانون در می شود که مطابق این آیین می

پردازند. حداقل تعداد اعضاء جهت فعالیت یک  چارچوب اساسنامه کانون به فعالیت می
 باشد. نفر می 15کانون 

چنانچه عضو کانون در چارچوب اساسنامه کانون فعالیت نکند، با  تبصره ـ
 ) عضویت وي لغو خواهد شد.هنام آیین 1ـ5تصمیم شوراي مرکزي کانون (بند 

 کانون: ـ مجمع عمومی1ـ4
شورایی است متشکل از اعضاء کانون که جلسات آن به منظور تصویب اساسنامه 

لی کانون و تغییرات آنها، انتخاب اعضاي شوراي مرکزي کانون، هاي داخ نامه و آیین
ها ودریافت گزارش فعالیت ساالنه شوراي مرکزي کانون و نظارت بر  تدوین اولویت

العاده براساس دعوت  طور فوق به طور عادي حداقل سالی یکبار و هاي آنها به فعالیت
 شود. جلسات مجمع عمومی میاعضاء کانون، تشکیل  3/1شوراي مرکزي یا به پیشنهاد 

است و مصوبات آن با رأي اکثریت نسبی حاضرین   اعضاء رسمی 3/2با حضور حداقل  
 معتبر است.
العاده،  سمیت جلسات مجمع عمومی، جلسه فوقدر صورت عدم ر ـ 1 تبصره

خواهد  باید حداکثر دو هفته بعد تشکیل گردد. این جلسه با هر تعداد از اعضاء، رسمی
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 بود.
حاضرین، امکان پذیـر است و  3/2تصویب تغییرات اساسنامه با رأي  ـ 2 تبصره

در اساسنامـه تأیید شده کانون، باید در  هرگونه اعمال تغییرات توسط مجمع عمومی
فرهنگی تغییرات اعمـــال  مدیریتکه  نامه صورت گیرد. در صورتی چارچوب آیین

داند، مکلف است نظرات خود را بصورت نامه ب شـده در اساسنامه را مغایر با آیین
 مکتوب و مستدل به کانون ارائه نماید.

تواند  ها، دبیر این شورا می در صورت تشکیل شوراي هماهنگی کانون ـ 3تبصره 
 شرکت نماید. عنوان  ناظر در جلسات مجمع عمومی به

 ـ شوراي مرکزي کانون1ـ5
نامه  ق مفاد مندرج در این آییننفر اعضاء کانون که مطاب 5شورایی است متشکل از 

هاي مصوب کانون، توسط  ها و اولویت ریزي و اجراي سیاست به منظور برنامه )3(ماده 
شوند و وظایف آن مطابق اساسنامه کانون تعیین  کانون انتخاب می  مجمع عمومی

 گردد. می
 دانشگاههاي فرهنگی  ـ شوراي هماهنگی کانون1ـ6

و دبیرشورا که ظرف  دانشگاههاي فرهنگی  ن کانونشورایی است متشکل از دبیرا
کانون در  3نامه در صورت وجود حداقل  حداکثر یک ماه پس از ابالغ نهایی این آیین

 نامیده» ها شوراي هماهنگی کانون« گردد و ازاین پس به اختصـار تشکیل می دانشگاه
 شود. می

 ـ ضوابط تشکیل و صدور مجوز کانون 2ماده 

واحد  14نفر از دانشجویان عالقمند به فعالیت فرهنگی که حداقل  3حداقل  ـ2ـ1
درسـی را گذارنده (ویژه دوره کاردانی و کارشناسی) و در دوسال گذشته حکم قطعی 

نیمسال یا بیشتـر را نداشته  1کمیته انضباطی منجر به محرومیت از تحصیل به مدت 
ی بر تشکیل کانون در اضانامه خود را مبنیأت مؤسس، تقعنوان ه توانند به باشند، می

ارائه نمایند. شگاه ندای فرهنگمدیریت نامه به  هاي مندرج در این آیین یکی از زمینه
 اساسنامه پیشنهادي کانـون و اهداف تشکیل آن باید به پیوست تقاضانامه ارائه گردد.
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 روز پس از دریافت و 20مدیریت فرهنگی موظـف است ظرف حداکثر ـ 2ـ2
ثبت تقاضانامه، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون و یـا اعالم کتبی دالیل عدم 

 نامه اقدام نماید. ) این آیین2ـ3صدور مجوز مطابق بند (
در صورت عدم رسیدگی به تقاضانامه تأسیس کانون در مهلت مقرر یا  تبصره ـ

سس هیات مؤ عدم اعالم کتبی دالیل عدم صدور مجوز توسط مدیریت فرهنگی،
روز پس از پایان مهلت رسیدگی، به  15تواند مراتب اعتراض خود  را حداکثر ظرف  می

ر ظرف یک شوراي فرهنگی موظف است حداکثشوراي فرهنگی دانشگاه اعالم نمـاید. 
صورت کتبی  هماه نسبت به بررسی اعتراض نامه هیأت مؤسس وصدور رأي نهایی ب

 اقدام نماید.
 باشد: کانون به شرح زیر می شرایط صدورمجوز براي ـ2ـ3

نامه  ) این آیین2ـ1( الف) هیأت مؤسس کانون باید واجد شرایط مندرج در بند
 باشد.

ارکان نظیر اعضاء  ب) در ساختار پیشنهادي در اساسنامه کانون باید کلیه اجزاء و
دبیر کانون مطابق با مفاد این  کانون، شوراي مرکزي کانون و  کانون، مجمع عمومی

 بینی شود. نامه پیش آیین
، کانون یا شاخه کانونِ مشابهی که با دانشگاهج) در زمینه مورد تقاضا، درهمان 

 نماید، وجود نداشته باشد. فعالیت میمدیریت فرهنگی دانشگاه  مجوز رسمی
تواند بدون استناد به یکی از موارد مندرج در  مدیریت فرهنگی دانشگاه نمیـ 2ـ4

 مجاز اعالم کند.ه تشکیل و فعالیت کانون را غیرنام ن) این آیی2ـ3بند (
درصورتی که متقاضیان نسبت به رأي صادره توسط مدیریت فرهنگی  ـ2ـ5

روز پس از دریافت  15توانند ظرف حداکثر  نامه معترض باشند، می مطابق این آیین
ی سلیم وي نمایند. مدیریت فرهنگتابالغ کتبی مدیریت فرهنگی، دفاعیات خود را 

روز پس از دریافت و ثبت اعتراض نامه، کتباً در این خصوص  15موظف است حداکثر 
 نماید.اعالم نظر نهایی 

توانند ظرف  چنانچه متقاضیان نسبت به اعالم نظر نهایی معترض باشند می ـ 2ـ6
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روز پس از دریافت اعالم کتبی، اعتراض نامه خود را همراه مستندات به  15حداکثر 
ی دانشگاه تسلیم نمایند. شواري فرهنگی دانشگاه موظف است حداکثر شوراي فرهنگ

رأي نهایی ظرف یک ماه با تشکیل جلسه، نسبت به بررسی اعتراض نامه و صدور 
نامه  صورت مکتوب اقدام نماید. رأي شوراي فرهنگی در چارچوب این آیین به
 االجراست. زمال

س کانون باید از طریق پس از صدور مجوز فعالیت کانون، هیأت مؤس ـ2ـ7
نموده و  اقدام به عضوگیري رسمی دانشگاهو نصب اطالعیه در سطح   فراخوان عمومی
با   ماه پس از دریافت مجوز نسبت به برگزاري اولین مجمع عمومی 2ظرف حداکثر 
جهت تصویب اساسنامه و برگزاري انتخابات  دانشگاه،فرهنگی  مدیریتحضور نماینده 

ون اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مجوز صادر شوراي مرکزي کان
 شده فاقد اعتبار خواهد بود.

کانون به حد نصاب تشکیل کانون   چنانچه در مهلت مقرر، تعداد اعضاء ـ1تبصره 
 نفر) نرسد، مجوز فعالیت کانون ملغی خواهد شد. 15(

نامه، ایام تعطیالت  این آیینبینی شده در  هاي پیش ها و زمان کلیه مهلت ـ 2تبصره 
 شود. نوروز و تابستان را شامل نمی

 شوراي مرکزي کانون: ـ 3ماده 

کانون از  اعضاي شوراي مرکزي کانون از طریق انتخابات مجمع عمومی ـ3ـ1
سال مطابق اساسنامه کانون انتخاب   داراي شرایط زیر براي مدت یک میان اعضاء رسمی

 ند:گرد می
ویژه دانشجویان مقطع کاردانی و «واحد درسی گذرانده باشند.  14حداقل   الف)
 »کارشناسی
 دانشجو باشند.  ،تا پایان دوره فعالیت شورا  ب)
مشروط نشده  در نیمسال قبل از تقاضاي عضویت در شوراي مرکزي کانون،   ج)

 باشند.
ظرف دو سال اخیر در کمیته انضباطی حکم قطعی منجر به محرومیت از  د) 
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 یل به مدت یک نیمسال یا بیشتر نداشته باشند.تحص
ها به  باشند، هر یک از شاخه هایی که داراي شاخه کانونی می در کانون ـ3ـ2

شوراي شاخه   و انتخاب اعضاء صورت جداگانه اقدام به برگزاري جلسه مجمع عمومی
ت ها، با برگزاري انتخابا کانون نموده و اعضاء شوراهاي منتخب هر یک از شاخه

 نمایند.  جداگانه، از میان خود شوراي مرکزي کانون را انتخاب می
نفر  4حداقل ماهی یک بار با حضور حداقل جلسات شوراي مرکزي کانون ـ 3ـ3

 شود و مصوبات آن با رأي اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.  تشکیل می  از اعضاء
ها  ها، اولویت سیاست ،نکلیه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنامه کانو تبصره ـ

 ها باشد.  و مصوبات شوراي هماهنگی کانون هاي کلی مصوب مجمع عمومی و برنامه
در اولین جلسه شوراي مرکزي کانون، اعضاء شورا یک نفر را از میان خود  ـ3ـ4

نمایند. دبیر کانون  فرهنگی معرفی می مدیریتعنوان دبیر کانون انتخاب و به  به
یزي جلسات شوراي مرکزي کانون و نظارت بر اجراي مصوبات آن، ر مسئولیت برنامه

ها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا و  شرکت در جلسات شوراي هماهنگی کانون
باشد. همچنین مسئولیت  دار می ها را عهده پیگیري مصوبات شوراي هماهنگی کانون

. کلیه امور حقوقی، اداري و قانونی کانون بر عهده دبیر آن است
 ها ـ شوراي هماهنگی کانون4ماده 

 مدیرنامه  مطابق این آیین دانشگاهکانون در  3در صورت وجود حداقل  ـ4ـ1
فرهنگی موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تشکیل شوراي هماهنگی 

نفر از  3هاي موجود در اولین جلسه این شورا  اقدام نماید. دبیران کانون  ها، کانون
دانشگاه التحصیالن و یا کارشناسان (داراي حداقل مدرك کارشناسی)  فارغ  دانشجویان،

باشند به  هاي فرهنگی می اي در حوزه فعالیت را که داراي سوابق برجسته و ارزنده
ایشان را براي  و مدیر فرهنگی یک نفر از نمایند معرفی می دانشگاهفرهنگی مدیریت 

 .کند ها منصوب می مدت یک سال به سمت دبیر شوراي هماهنگی کانون
  باشد: ها به شرح زیر می وظایف شوراي هماهنگی کانونـ 4ـ2
هاي  ریزي جهت فعالیت و برنامه ي دانشگاهها ایجاد هماهنگی بین کانون .1
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 دانشگاههاي مختلف  مشترك میان کانون

ها و تعیین میزان  هاي کلی کانون و برنامه ها ها، اولویت تدوین سیاست  .2
 . دانشگاهفرهنگی  مدیریتها و ارائه پیشنهادات به  اعتبارات مورد نیاز کانون

هاي اجرایی  ها از جهت مطابقت مصوبات و برنامه نظارت بر عملکرد کانون  .3
 .نامه ها مطابق این آیین نامه و مقررات کانون و رسیدگی به تخلفات کانون با آیین
با سایر  دانشگاههاي  ایجاد تسهیالت الزم جهت برقراري ارتباط کانون  .4

 نهادهاي فرهنگی و دانشجویی داخل و خارج دانشگاه. 
ها هر ماه حداقل یک جلسه برگزار خواهد کرد و  شوراي هماهنگی کانون  ـ4ـ3

 جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت داشته و مصوبات آن با رأي اکثریت
 ین معتبر است.حاضر
 دانشگاهفرهنگی مدیریت ها پس از تأیید  مصوبات شوراي هماهنگی کانون ـ4ـ4

فرهنگی موظف است نظرات خود را در مورد مصوبات ظرف مدیریت االجراست.  الزم
اي، دالیل رد باید حداکثر  حداکثر یک هفته به دبیر شورا اعالم نماید.در صورت رد مصوبه

ها ارائه شود. پس از  ند و مستدل به شوراي هماهنگی کانونطور مست روز به 15ظرف 
فرهنگی دانشگاه جهت حل  شورايهاي الزم در صورت عدم توافق، موضوع به  بررسی

ماه رأي  1فرهنگی دانشگاه موظف است ظرف حداکثر شوراي شود. اختالف ارجاع می
 نهایی را صادر نماید.

 باشد.  ها با امضاي دبیر آن معتبر می کلیه مکاتبات شوراي هماهنگی کانونـ 4ـ5

 ـ نحوه رسیدگی به تخلفات کانون 5ماده 

ها و اساسنامه  نامه کانون در صورتی که کانون پایبند به اصول مندرج در آیین ـ 5ـ1
شود. شوراي  مصوب کانون یا مصوبات معتبر کانون نباشد، متخلف شناخته می

ها در چارچوب این  ها مرجع اولیه بررسی و رسیدگی به تخلفات کانون هماهنگی کانون
 مدیریتها پس از تأیید  ي هماهنگی کانونباشد. آراء صادره توسط شورا نامه می آیین

 االجراست.  نامه الزم عنوان ناظر نهایی آیین فرهنگی به
فرهنگی  مدیریتدر صورت وجود کمتر از سه کانون در دانشگاه،  ـ1تبصره 
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 دار خواهد شد.  مستقیماً این مسئولیت را عهده
کانونها، در صورت بررسی تخلفات یک کانون در شوراي هماهنگی  ـ2تبصره 

 باشد.  دبیر کانون مربوطه فاقد حق رأي می
ساالنه خود جهت تعیین اعضاء شوراي   چنانچه کانون جلسه مجمع عمومی ـ5ـ2

شوراي هماهنگی   مرکزي را در موعد مقرر (مندرج در اساسنامه کانون) برگزار نکند،
اه به شوراي م 2حداکثر مدت   ها موظف است ضمن صدور اخطار کتبی به کانون، کانون

اقدام نماید. در  مرکزي مهلت دهد تا نسبت به برگزاري انتخابات در مجمع عمومی
در مهلت مقرر تعلل   صورتی که شوراي مرکزي کانون نسبت به برگزاري مجمع عمومی

ها ضمن تعلیق شوراي مرکزي کانون، اقدام به برگزاري  نماید، شوراي هماهنگی کانون
 نمود. خواهد  جلسه مجمع عمومی

در صورتی که شوراي مرکزي کانون دو ماه متوالی یا سه ماه غیرمتوالی  ـ5ـ3
روز  15ها،  تشکیل جلسه ندهد، ضمن دریافت اخطار کتبی از شوراي هماهنگی کانون

فرصت دارد نسبت به برگزاري جلسه شوراي مرکزي کانون اقدام نماید. در صورت 
ها ضمن انحالل شوراي مرکزي  ماهنگی کانونشوراي ه  عدم اقدام الزم در مهلت مقرر،

العاده جهت  فوق ماه نسبت به برگزاري مجمع عمومی موظف است ظرف حداکثر یک
 ضاء شوراي مرکزي جدید اقدام کند.انتخاب اع

در صورتی که شوراي مرکزي کانون پس از دریافت اخطار کتبی، در  تبصره ـ
شود و در صورت تکرار  مهلت مقرر تشکیل جلسه دهد، در جایگاه خود ابقاء می

) جهت برگزاري 5ـ3ها آن را منحل نموده و مطابق بند ( تخلف شوراي هماهنگی کانون
 العاده اقدام خواهد نمود.  فوق مجمع عمومی

نامه و  کانون در چارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسچنانچه ـ 5ـ4
ها مورد  مصوبات معتبر خود عمل نکند، دبیر کانون توسط شوراي هماهنگی کانون

گیرد و در صورت موجه نبودن دالیل ارائه شده توسط دبیر، شوراي  سؤال قرار می
 ها به کانون اخطار کتبی خواهد داد.  هماهنگی کانون

ها غیرفعال بودن یک کانون را در طول یک  وراي هماهنگی کانونچنانچه شـ 5ـ5
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 2مدت   ضمن صدور اخطار کتبی،  ترم تحصیلی بر اساس ادله ارائه شده موجه نداند،
هاي کانون  ماه به شوراي مرکزي کانون مهلت خواهد داد تا نسبت به ترمیم فعالیت

ا ضمن صدور اخطار کتبی ه اقدام نماید. در غیر این صورت شوراي هماهنگی کانون
) نسبت به 5ـ3دوم به کانون، شوراي مرکزي کانون را منحل نموده و مطابق بند (

 العاده اقدام خواهد نمود. فوق برگزاري مجمع عمومی
نفر کمتر شود، کانون مهلت  15کانون از  در صورتی که تعداد اعضاء رسمی ـ5ـ6

در غیر این صورت با رأي ؛ قدام نمایدماه نسبت به ترمیم اعضاء خود ا 1دارد در مدت 
مجوز فعالیت کانون لغو خواهد  ،فرهنگی مدیریتها و تأیید  شوراي هماهنگی کانون

شد. 
در صورتی که کانون در دوره فعالیت یک ساله خود در هر یک از موارد ـ 5ـ7

اخطار مشابه (تخلف موضوع یک  3نامه  ) این آیین5ـ5) تا (5ـ2مندرج در بندهاي (
ها و تأیید  اخطار غیرمشابه دریافت نماید، با رأي شوراي هماهنگی کانون 5بند)یا 

 مجوز فعالیت کانون لغو خواهد شد.  ،فرهنگی مدیریت
تواند بدون استناد به موارد مندرج در یکی  نمی دانشگاهفرهنگی مدیریت  ـ تبصره
لغو نماید. نامه مجوز فعالیت کانون را  ) این آیین5ـ7) و (5ـ6از بندهاي(
 ـ ساز و کار مالی و پشتیبانی کانونها6ماده 

موظف است کلیه امور اداري، مالی و پشتیبانی  دانشگاهفرهنگی  مدیریت -1-6
ها مطابق  نامه را به درخواست دبیر شوراي هماهنگی کانون هاي موضوع این آیین کانون

 دار شود. عهده مدیریت فرهنگی دانشگاهتشکیالت موجود در 
تواند دبیرخانه مستقلی را براي  فرهنگی می مدیریتدر صورت امکان ـ 1صره تب

 دانشگاهمکاري کارمندان، کارشناسان و یا دانشجویان هها ایجاد نماید و از  امور کانون
 جهت انجام امور محوله بهره گیرد.

ها و واحدهاي تابعه پراکنده آنها داراي  هایی که دانشکده در دانشگاه ـ2تبصره 
باشد در صورت تقاضا، الزم است اعتبارات و امکانات فعالیت  کانون یا شاخه کانون می

 آنها به صورت مستقل تأمین گردد.
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نامه  هاي مترتب بر این آیین الزم است بودجه و اعتبارات مورد نیاز و هزینهـ 6ـ2
ه تأمین بینی و از محل اعتبارات فرهنگی دانشگا در بودجه تفصیلی ساالنه دانشگاه پیش

هاي سایر  تواند در صورت امکان از کمک گردد و مدیریت فرهنگی دانشگاه می
 مند شود.  ها نیز بهره دستگاه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به صورت ساالنه به منظور حمایت از  تبصره ـ
عنوان کمک در اختیار مدیریت  هاي فعال از محل اعتبارات فرهنگی مبالغی را به کانون

 نگی دانشگاه قرار خواهد داد. فره
اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مرجع تفسیر  ـ7ماده 

باشد و وظیفه نظارت  هاي تکمیلی آن می نامه و تدوین و تصویب دستورالعمل این آیین
 دار است. ها عهده را در دانشگاه نامه بر حسن اجراي آیین

اند موظفند  ها فعال بوده نامه در دانشگاه از ابالغ آیینهایی که قبل  کانون ـ 8ماده 
 نامه حاضر منطبق نمایند.  ظرف حداکثر دو ماه وضعیت خود را با مفاد آیین

تبصره در تاریخ  19بند و  31ماده،  9نامه در یک مقدمه،  این آیین ـ9ماده 
جراي قطعی به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوري رسید و به منظور ا 14/11/80

 ها و مراکز آموزش عالی ذیربط ابالغ شد. به کلیه دانشگاه
هاي فرهنگی دانشجویان دانشگاه  دستورالعمل اجرایی آیین نامه کانوننکته: 

نور در دست بررسی است و متعاقباً اعالم خواهد شد. پیام
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1393 سال ازاهم فعالیت هاي کانون هاي فرهنگی هنري 
 1396تعداد کل کانون ها :  
هـا هاي فرهنگی، هنري و اجتماعی دانشگاه شرکت دانشگاه در پنجمین جشنواره ملی کانون -1

کـه هـر سـاله توسـط امـور فرهنگـی وزارت علـوم،        » رویش«و مراکز آموزش عالی کشور 
هاي جمعـی دانشـجویان در    تحقیقات و فناوري به منظور زمینه سازي جهت تقویت فعالیت

هاي فرهنگی، دینی، اجتماعی، هنري، ادبی و علمی برگزار می شود که پنجمـین دوره   عرصه
 برگزار و دانشگاه دوازده مقام برتر کسب نمود. 94آن در اردیبهشت  ماه سال 

شرکت دانشجویان دانشگاه پیام نور کشور در جشنواره ملی نوآوري هاي دانشـجویان   -2
 مقام برتر  9ی واحد استان البرز و کسب جهاد دانشگاه»  از باران تا رویش« 
تئاتر دانشـگاهی  جشنواره بین المللی «شرکت دانشجویان دانشگاه پیام نور در هجدهمین -3

مقام برتر          4وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و کسب » ایران
 شرکت دانشگاه در پنجمین سوگواره تئاتر دانشجویی وزارت علوم و برگزیـده شـدن دو  -4

 اثر نمایشی دانشجویان  

هر برگزاري انتخابات سالیانه کانون هاي فرهنگی ، هنري و اجتماعی در اردیبهشت ماه  -5
 سال

تهیه بانک اطالعاتی دبیران کانون هاي فرهنگی هنري و کارشناسان فرهنگی و دبیر -6
 شوراي هماهنگی کانون ها

استان ها و برگزاري مراسم شبی با راه اندازي و حمایت از کانون ایثار و شهادت در  -7
 شهدا دراستان ها

برگزاري کارگاه آموزشی کانون هاي فرهنگی ، هنري و اجتماعی با میزبانی دانشگاه پیام  -8
 نور استان مرکزي

 تهیه گزارش فعالیت هاي کانون هاي فرهنگی، هنري واجتماعی، و ارائه به مراجع ذیربط-9
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که پس از  ندستهجمعیتى مرکب از دانشگاهیان ، دانشگاهیان هاي اسالمیتشکل. 3
صالح در جهت تحقق اهداف اسالمى و دریافت مجوز رسمى فعالیت از مرجع ذى

نامه هاى انقالب و نظام اسالمى مصرّح در چهارچوب قانون اساسى و آیینارزش
توانند جهت کسب دانشجویان می د.ننمای دانشگاهیان فعالیت مى هاي اسالمیتشکل

نور (به آدرس  نامه مربوطه به سایت اینترنتی دانشگاه پیاماطالع از آیین
www.pnu.ac.irمراجعه نمایند. و دانشجویی اجتماعی ،)، لینک معاونت فرهنگی

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 تقویت و توسعه بسیج دانشجویی تشکیل،  نامه اجرایی قانون . آیین4
قانون تشکیل، تقویـت و توسـعه بسـیج دانشـجویی (مصـوب       4 تبصرهدر اجراي 

مجلس شوراي اسالمی) و اختیارات تفویضی مقام معظم رهبـري   22/9/77 جلسه مورخ
نامه اجرایی قـانون مزبـور بـه شـرح      )، آیین3/12/77 / م مورخ 1 - 47355(نامه شماره 

 .یدذیل به تصویب رس

 فصل اول: کلیات
 :گردد نامه عناوین زیر، جایگزین تعاریف کامل آنها می در این آیین -1ماده 

مجموعه رفتار، گفتـار، روش و اندیشـه را شـامل     فرهنگ و تفکر بسیجی: -1-1
و تعالیم حضرت امـام خمینـی (ره) و مقـام      گردد که منبعث از مبانی انقالب اسالمی می

خـواهی، حسـن سـلوك، عشـق بـه والیـت،        ایثار، شهادت، عدالتمعظم رهبري است. 
هاي ایـن فرهنـگ    ها، خیرخواهی، خلوص، تعبد و معنویت از شاخصه حضور در صحنه

 .غنی است
هـا و مراکـز آمـوزش     مؤسسه یا مرکز آموزش عالی: کلیه دانشگاه دانشگاه، -2-1

ع تحصـیلی متوسـطه را   عالی اعم از دولتی یا غیردولتی که امـر آمـوزش بـاالتر از مقطـ    
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 .برعهده دارند
هاي دولتی در دیگر شهرها و نیز هر  : هر واحد دانشگاهی وابسته به دانشگاهتبصره

 .شود واحد دانشگاه غیردولتی، یک مرکز یا واحد آموزش عالی مستقل محسوب می
عبـارت اسـت از کلیـه فضـاهاي دانشـگاهی؛ شـامل        هـا:  محدوده دانشگاه -3-1

 .ها و محوطه دانشگاه یا دانشکده فضاهاي آموزشی، پژوهشی، خوابگاه
 .شوند مراکز پژوهشی محض که فاقد دانشجو هستند مشمول این بند نمی تبصره:

ایجاد شرایط و بستر مناسب براي همیـاري، مشـارکت و عضـویت    جذب)  -4-1
 .در بسیج دانشجوییداوطلبانه دانشجویان 

شرایط عضویت شامل عموم دانشجویان شاغل به تحصـیل در آن دانشـگاه    تبصره:
اعتقـاد    ایران و اهـداف انقـالب اسـالمی     باشد که به قانون اساسی جمهوري اسالمی می

 .دارند
و  هاي آموزشی حـول محورهـاي فرهنگـی، علمـی     برگزاري دوره آموزش: -5-1
 .دفاعی
رقراري ارتباط منسجم، منظم و تعیین وظایف مشـخص بـین   بسازماندهی:  -6-1

 .و دفاعی هاي مختلف فرهنگی، علمی اعضا، متناسب با عرصه
 :اهداف بسیج دانشجویی عبارتند از -2ماده 

 .تحقق فرامین و رهنمودهاي حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبري -1-2

 .تقویت روحیه همیاري و مسؤولیت پذیري -2-2

 .بسط فرهنگ و تفکر بسیجی -3-2

هاي  در عرصه ایجاد آمادگی دفاع همه جانبه از دستاوردهاي انقالب اسالمی -4-2
 .و دفاعی گوناگون فرهنگی، علمی
 فصل دوم: وظایف

هاي زیر اسـتفاده خواهـد    بسیح دانشجویی براي نیل به اهداف مذکور از شیوه -3ماده 
 :کرد

 .دانشجویان داوطلبجذب، آموزش و سازماندهی  -1-3
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هـاي   آشنا ساختن دانشجویان با فرهنـگ ایثـار و شـهادت و معرفـی اسـوه      -2-3
 .و دفاع مقدس انقالب اسالمی

و دفـاعی در   هاي فرهنگـی علمـی   همکاري در توسعه تحقیقات و پژوهش -3-3
 .راستاي پیشرفت و سازندگی کشور

 .حفظ و ارتقاي روحیه استکبار ستیزي در دانشجویان -4-3

 .ها و مسابقات مورد نیاز ها، جشنواره ها، همایش برگزاري یادواره -5-3

 .و دفاعی ها،اردوها وکالسهاي فرهنگی،علمی برگزاري دوره -6-3

 .شود دفاعی درخارج ازدانشگاه برگزار می هاي علمی دوره تبصره:

 انتشــار جــزوات و نشــریات بســیج دانشــجویی مطــابق ضــوابط مصــوب  -7-3
 .هاي ذیربط انقالب فرهنگی و دستورالعملشورایعالی 

هـاي دانشـگاهی طبـق ضـوابط و      همکاري با مسؤوالن دانشـگاه و تشـکل   -8-3
 .هاي نیروي مقاومت بسیج دستورالعمل

 فصل سوم: اجرا

بسیج دانشجویی نیروي مقاومت موظف است با همکاري و هماهنگی بـا   -4ماده 
نامه نسبت به ایجـاد   ده در قانون و این آیینها براي نیل به اهداف یاد ش رؤساي دانشگاه

 .ها اقدام نماید دانشگاه و توسعه بسیج دانشجویی در
ها و مراکز آموزش عالی دولتـی و غیردولتـی موظفنـد عـالوه بـر       دانشگاه -5ماده 

را  ...هاي معنوي و قانونی، امکانات مورد نیاز بسیج دانشجویی از قبیـل مکـان و   حمایت
 .متناسب با توان دانشگاهها تأمین نمایند در حد مقدورات و

مسؤول سازمان بسیج دانشجویی با نظرخواهی از دانشجویان بسیجی هـر   -6ماده 
نماید و با توافق طـرفین، یکـی از    دانشگاه، سه نفر را کتبا به ریاست دانشگاه معرفی می

ی دانشگاه عنوان مسؤول بسیج دانشجوی آنها با حکم مسؤول سازمان بسیج دانشجویی به
 .شود منصوب می
اي است کـه   نحوه نظرخواهی از اعضاي بسیج دانشجویی مطابق شیوه نامه تبصره:

 .به تصویب نیروي مقاومت بسیج خواهد رسید
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هاي بسـیج دانشـجویی از محـل     بودجه و امکانات مورد نیاز براي فعالیت -7ماده 
هاي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح،  بایست در بودجه ساالنه وزارتخانه اعتباراتی که می

علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینـی شـود تـأمین    
 .خواهد شد
پشتیبانی نیروهاي مسـلح، علـوم، تحقیقـات و فنـاوري،      هاي دفاع و وزارتخانه -8ماده 

براي تقویـت   بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسالمی
دانشـجویان بسـیجی از محـل اعبتـارات      هـاي علمـی   و حمایت از فعالیـت هسـته   بنیه علمی

 .پژوهشی در حد توان حمایت الزم را به عمل خواهند آورد
خود را با ریاست دانشـگاه   هاي فرهنگی و علمی بسیج دانشجویی، فعالیت -9ماده 

هاي بسیج دانشجویی بـا حمایـت مـالی     هماهنگ خواهد نمود و در مواردي که فعالیت
 .پذیرد اخذ مجوز از شوراي فرهنگی دانشگاه ضروري است دانشگاه انجام می

هـاي حزبـی و    نـدي بسیج دانشجویی ضمن پرهیـز از ورود بـه جنـاح ب    -10ماده 
سیاسی، با حفظ شأن و منزلت بسیج درخصوص راهپیمـایی و تجمعـات دانشـجویی از    

 .هیات نظارت دانشگاه مجوز خواهد گرفت
مورخ  472و  471، 470 ،468تبصره، در جلسات 5ماده و 10نامه فوق در  آیین

ی به تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگ 13/10/79و  15/9/79، 17/8/79، 5/7/79
رسید.
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 . نشریات دانشجویی5
هاي  برنامه دانشجویان از سال هاي فوق ترین فعالیت انتشار نشریات دانشجویی یکی از عمده

رود که در مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی براي آن قوانینی  دور تاکنون به شمار می
تبع آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش  شده و به معین

به بعد تمامی  83شگاه آزاد اسالمی دستورالعمل اجرایی تدوین گردیده که از سال پزشکی و دان
باشند. نشریات دانشجویی از جمله تریبون هاي  ها ملزم به رعایت دقیق مفاد آن می دانشگاه

تأثیر گذار و تعیین کننده در جامعه است  و به منظور ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات 
مند کردن اینگونه فعالیت ها، نهادینه ساختن فضاي آزاداندیشی، نقد و گفت و دانشگاهی، قانون

دستورالعمل اجرایی «گوي سازنده و تاکید بر حق آزادي بیان، دانشگاهیان می توانند بر اساس 
فعالیت نمایند. جزئیات و متن کامل دستورالعمل » ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

) ، لینک معاونت www.pnu.ac.irرنتی دانشگاه پیام نور (به آدرس مذکور در سایت اینت
پایگاه نشریات دانشجویی   nashriyat.pnu.ac.irفرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و آدرس 

 دانشگاه پیام نور موجود است. 
94-95اهم فعالیت هاي انجام شده در خصوص نشریات دانشجویی در سال 

نشریه) در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور به عنوان  940ثبت نشریات (تاکنون  •
اولین دانشگاهی که با قابلیت هاي باال انقالبی در نشریات دانشجویی به وجود آورده است. 

آبان ماه  28لغایت  25برگزاري ششمین جشنواره نشریات دانشجویی به صورت کشوري در  •
نشریه در بخش نشریات برتر، آثار  20مرحله نهایی  ی استان لرستان که دربه میزبان 1394

 برتر و نشریات ویژه انتخاب شدند.

نهمـین جشـنواره   «فعالیت دانشجویان دانشگاه پیام نـور اسـتان لرسـتان و برپـایی غرفـه در       •
و شـرکت   1394اسـفندماه   مـورخ  در دانشـگاه تهـران  » نشریات دانشـجویی سراسـر کشـور   

ان دانشگاه پیام نور استان البرز، اصفهان، فارس، لرستان، مازندران، اردبیـل و تهـران   دانشجوی
 در کارگاه هاي تخصصی این جشنواره . 

چهاردهمین همایش مدیران مسئول «حضور پرشور و فعال مدیران مسئول نشریات در  •
 دانشگاه زنجان.در  95در اردیبهشت ماه » سراسر کشور

کارگاه  80تان (بیش از اس 31وزشی نشریات دانشجویی در برگزاري کارگاه هاي آم •
 .آموزشی)
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ایجاد دبیرخانه برگزاري کارگاه هاي آموزشی نشریات در استان چهارمحال و بختیاري در  •
که با توجه به گستردگی هر استانی حداقل سالی دو یا سه مرحله این کارگاه برگزار  94سال 
 گردد.

یام نور سراسر کشور در جشنواره منطقه اي وزارت علوم، مقام توسط دانشجویان پ 44کسب  •
  .تحقیقات و فناوري و کسب غرفه برتر توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور

هاي دانشگاه  برگزاري انتخابات مدیران مسئول کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی کلیه استان •
و یک نفر عضو علی البدل  پیام نور به صورت ویدئو کنفرانس و انتخاب دو نفر عضو اصلی

 به عنوان نمایندگان مدیران مسئول.

 .ها تشکیل جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی در کلیه استان •
مقام توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور سراسر کشور در نهمین جشنواره نشریات  4کسب  •

 (وزارت علوم، تحقیقات و فناوري).دانشجویی سراسر کشور 

تدوین نشریه راه ناتمام (در خصوص شهداي غواص) به صاحب امتیازي اداره کل تهیه و  •
 فرهنگی و فوق برنامه.

 سامانه الکترونیکی نشریات دانشجویی: 
هاي مختلف و لزوم مجازي سازي  با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژي در عرصه     

فاده از این فن آوري توسط فعالیت هاي فرهنگی باالخص در حوزه نشریات دانشجویی، است
دانشگاه پیام نور براي تحقق اهداف فرهنگی الزم و ضروري است. و دانشگاه پیام نور در بین 

موفق به ایجاد سامانه نشریات  92دانشگاه هاي کشور اولین دانشگاهی است که در سال 
سامانه با ) شده است. به حول و قوه الهی این  Nashriyat.pnu.ac.irدانشجویی (با آدرس

استقبال پرشور دانشجویان مواجه گردیده است و تمامی نشریات فعال در این سامانه به مرحله 
بارگذاري رسیده است. همه دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند با شماره دانشجویی و کد 
ملی وارد سایت شده و فرم عضویت را جهت ارائه به کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی 

میل نمایند. در ضمن از طریق این سیستم به نشریات امتیاز داده می شود و نشریات برتر بر تک
ها و مراکز و  اساس امتیازات به صورت استانی و سپس به صورت کشوري در کلیه استان

د. نواحدهاي دانشگاه پیام نور قابل استفاده می باش
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دانشجویان مخترع، الت به تشویق، حمایت و اعطاي تسهیدستورالعمل . 6

 ، علمی، آموزشی،فرهنگی،ورزشی وهنريمبتکر

 مقدمه:
برنامه پنجم توسعه کشور  و مصوبه هیات امناء قانون  20با توجه به بند ب ماده 

، به منظور تشویق و حمایت از دانشجویان فرهیخته دانشگاه که 31/6/90دانشگاه مورخ
ت،ابتکارات و نوآوري، ورزشی در زمینه هاي ، علمی، آموزشی، پژوهشی،اختراعا

وفرهنگی به موفقیت چشمگیري نایل می شوند، دانشگاه پیام نور بر اساس مفاد 
 دستورالعمل به شرط تامین اعتبار، به آنان هدایایی به شرح ذیل اعطا می نماید:

 تعاریف:

دانشجویانی که در مسابقات قرآن وعترت، نهج البالغه، صحیفه  دانشجوي ممتاز:
ورزشی رتبه اول تا سوم  سجادیه، علمی، اختراعات، کارآفرینی، نانو،رباتیک ، هنري و

 در سطوح ملی و بین المللی را  کسب نمایند.
دانشجویان مخترع که اختراع آنان طبق ضوابط قانونی ثبت عالئم و  مخترع:

 داره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تائیدیه مربوطه را دریافت کنند.اختراعات از ا
دانشجویانی که مرتبط با رشته ي تحصیلی خود بـا نـام دانشـگاه     مولف و مترجم:

 پیام نورکتاب تالیف یا ترجمه  کرده و به تایید گروه علمی مربوطه رسانده باشند.
یا گروهی بتواند رباتی  دانشجویی که با خالقیت فردي رباتیک و روبوکاپ:

 بسازد که به تایید بخش علمی مربوطه در دانشگاه رسیده باشد. 
: دانشجوي برگزیده جشنواره هاي معتبر ملی و بین المللی که برگزیده جشنواره

مشمول دستورالعمل معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه باشد. این دستورالعمل به 
 م می گردد.صورت ساالنه و براي هرجشنواره اعال

نفرات اول هر رشته در هر مقطع تحصیلی در کشور، در صورت حضور  )1ماده 
،کارشناسی ارشد  000/500/2در مراسم جشن فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی 

 ریال پاداش، دریافت خواهند کرد.   000/000/5و دکتري  000/000/4
 زشی دانشگاه خواهد بود.مالك فارغ التحصیلی آئین نامه معاونت آمو:  1تبصره 
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درصد  15تا  12مبالغ اشاره شده متناسب با شاخص تورم ساالنه  : 2تبصره 
 افزایش می یابد.

همایش هاي  کلیه دانشجویان ممتازمشمول این آئین نامه که در مسابقات و)2ماده 
% 7% ،10جهانی وبین المللی به مقام اول تا سوم نائل شوند به ترتیب درمقاطع دکتري 

% ،از تخفیف 50% ،75% ،100% و کارشناسی 30% ،40% ،50% ، کارشناسی ارشد 5،
 شهریه ثابت ومتغیر براي دو نیمسال تحصیلی برخوردار خواهند شد. 

بین المللی؛مسابقات ورزشی که در منظور از رویداد هاي جهانی و : 1تبصره 
مسابقات بین المللی اختراعات مورد تایید فدراسیون -تقویم فدراسیون جهانی ذکر شده

مسابقات بین المللی -کنفرانس هاي بین المللی مورد تایید وزارت علوم –مخترعین 
 قران مورد تایید سازمان اوقاف و ... می باشد. 

     تحصیل خود در مسابقات قرآن وعترت،دانشجویانی که در مدت ) 3ماده 
نهج البالغه، صحیفه سجادیه، اختراعات ، کارآفرینی، نانو،رباتیک ، جشنواره هاي علمی 
و فرهنگی هنري معتبر داخلی(با تایید دبیرخانه مربوطه) ،انتخاب دانشجوي نمونه 

و  پیام نورالمپیاد ها علمی ، ورزشی ، مسابقات قهرمانی کشور و دانشگاه  کشوري،
وزارت علوم ،تحقیقات وفناوري به مقام اول تا سوم نائل شوند به ترتیب درمقاطع 

% 75% ،100% و کارشناسی 30، %40% ،50% ، کارشناسی ارشد 5% ،7% ،10دکتري 
 ، از تخفیف شهریه ثابت ومتغیر براي یک نیمسال تحصیلی برخوردار خواهند شد.50%،

،دو نیمسال تحصیلی 2نوان کسب شده موضوع ماده : مدت زمان اعتبار ع 1تبصره 
 است و پس از مدت مذکور قابل اعمال نیست.

 3و  2: مرجع تعیین کننده نفرات اول تا سوم واجدین شرایط ماده  2تبصره 
 معاونت فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی است.

دانشجویان مخترع و مبتکري، که با نام دانشگاه پیام نور و هماهنگی و ) 4ماده 
تایید معاونت پژوهشی دانشگاه در مسابقات ،نمایشگاهها و کنگره هاي بین المللی 

% 50% هزینه قبل از اعزام  و50ریال، که 000/000/20شرکت می کنند، حداکثر مبلغ 
هزینه پس از اعزام پرداخت خواهد شد. 
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در هر سال تحصیلی حداکثر در یک زمینه  3دانشجوي مشمول ماده  :1تبصره 
منجر به کسب مقام با ارائه ادله و مستندات تخفیف شهریه دریافت خواهد کرد و به 

 فقط یک بار هزینه براي اعزام در مسابقات و کنکره هایی 4دانشجوي مشمول ماده 
 بین المللی ( در مقطع تحصیلی)پرداخت خواهد شد.

دانشجــوي مخترع، که اختراع او طبق ضوابط قــانونی ثبت عالئم و   )5ه ماد
اختراعات از اداره ي کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تاییدیه مربوط را دریافت 
کند و در زمان دریافت گواهی در حال تحصیل در دانشگاه پیام نور باشد، در دوره ي 

و در دوره ي کارشناسی ارشد از % شهریه ي ثابت 100کــارشناسی از پرداخت 
% شهریه ي  20%  شهریه ي ثابت و اختراع دانشجوي دکتري، از پرداخت 40پرداخت 

 ثابت یک نیمسال تحصیلی معاف خواهد بود. 
براي اختراعات مشترك دانشجویی، امتیاز تخفیف شهریه به نسبت  -1تبصره 

ط  یک اختراع شامل مساوي بین نفرات تقسیم می شود و در هر ترم تحصیلی فق
 تخفیف شهریه می شود. 

هر دانشجو می تواند در دوره ي کارشناسی حداکثر از تخفیف شهریه  -2تبصره 
براي چهار اختراع ودر دوره ي کارشناسی ارشد و دکتري حداکثر از معافیت براي دو 

 اختراع در دوره  ي تحصیلی استفاده کند. 
پس از تایید سازمان پژوهش هاي  تخفیف شهریه دانشجوي مخترع -3تبصره 

 علمی و صنعتی و اداره کل امور دانشجویان دانشگاه  قابل اعمال است. 
دانشجویانی که درطول یک دوره ي تحصیلی تالیف یا ترجمه کتاب  )6ماده 

مرتبط با رشته ي تحصیلی  راکه با نام دانشگاه پیام نور منتشر کنند بعد از تایید بخش یا 
% تخفیف شهریه 100بوطه در سازمان مرکزي،در دوره ي کارشناسی  از گروه علمی مر

% تخفیف شهریه ثابت ، و در دوره دکتري از 50ثابت و در دوره ي کارشناسی ارشد از 
 % تخفیف شهریه ي ثابت در یک نیمسال تحصیلی برخوردار خواهند شد.20

   پویاییدانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی که  درفعال نمودن و )7ماده 
انجمن هاي علمی (مرتبط با رشته تحصیلی) مشارکت فعالی داشته باشند،پس از تایید 
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گروه علمی ذیربط براي عضویت در انجمن هاي علمی مورد تایید وزارت علوم 
 تحقیقات  و فن آوري از دانشگاه حق عضویت سالیانه دریافت می نمایند.

و ارائه مستندات دال بر ثبت نام  حق عضویت پس از ثبت نام دانشجو : 1تبصره 
سال پرداخت خواهد  3سال و دوره دکتري تخصصی  2براي دوره کارشناسی ارشد 

شد. 
دانشجویان  مبتکري که طرح و ایده خود را به گروه هاي علمی ذیربط )8ماده 

ارائه و تاییدیه علمی دریافت نمایند. پس از با  تایید مستندات توسط  شوراي پژوهشی 
میلیون  4تا  2تان، براي ساخت نمونه اولیه طرح،بسته به هزینه نهایی ساخت، بین اس

 ریال، تعلق خواهد گرفت.
 پرداخت مبلغ فوق توسط مالی استان انجام خواهد شد. : 1تبصره 

تایید مدارك ومستندات دانشجویان با معاونت فرهنگی،اجتماعی  )9ماده
اداري،مالی وعمرانی واز طریق استان ها ودانشجویی وپرداخت هزینه ها با معاونت 

 انجام خواهد شد.
:کلیه پرداخت ها منوط به پیش بینی در بودجه ودر سقف اعتبار مربوط  1تبصره 

 خواهد بودوقابل ذخیره براي سال هاي آینده نخواهد بود.
:در صورت افزایش از سقف مجاز نفرات اول تا سوم به ترتیب ودر حد 2تبصره 
 مشمول اقدام خواهد شد وحقی براي افراد ایجاد نخواهد شد.سقف اعتبار 

در جلسه 21/2/1393تبصره در تاریخ 13ماده و  9این دستورالعمل مشتمل بر  
هیات رئیسه محترم دانشگاه به تصویب رسیده است واز تاریخ ابالغ الزم االجرا می 

غو وبال اثر می باشد. با ابالغ این دستور العمل کلیه دستور العمل هاي مغایر ل
گردد.همچنین هرگونه اصالح این دستورالعمل پس از یکسال از تاریخ اجرا امکان پذیر 

 می باشد.
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براي ورود به ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی نامۀ آیین. 7

 (وزارتی)تحصیلی باالترهاي دوره
6/86/ 31مورخ  3536/21شماره 

 مقدمه
هاي حمایت و هدایت اسـتعدادهاي درخشـان مصـوب جلسـه      سیاست در اجراي

قـانون   2بخـش ج از مـاده    5 بنـد  شوراي عالی انقالب فرهنگی و 22/2/77مورخ  419
اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري مصـوب جلسـه مـورخ     

یـت از  ریـزي بـراي شناسـایی و حما    مبنـی بـر برنامـه    مجلس شوراي اسالمی 18/5/84
هاي  هاي راهبردي کشور در حوزه استعدادهاي درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت

و دانشـجویان ممتـاز،    مختلف علوم و به منظور تسهیل ادامه تحصیل برگزیدگان علمـی 
شود: نامه ذیل تدوین می آیین

 رود: میکار  نامه به هاي زیر در این آیین به منظور رعایت اختصار، واژه :1ماده 

 ؛وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري وزارت:

وزارت علـوم، تحقیقـات و   هـاي درخشـان    شوراي هـدایت اسـتعداد   شوراي هدایت:
 ؛فنّاوري

 سازمان سنجش آموزش کشور؛سازمان سنجش: 

کشـور   و پژوهشـی  هـاي آمـوزش عـالی    ها و مؤسسه هر یک از دانشگاه دانشگاه:
تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آمـوزش  ین علوم، است که طبق مقررات وزارت

 ؛کنند فعالیت می پزشکی
 متقاضی؛: دورة تحصیلی فعلی تر دوره پایین

 متقاضی؛: دورة تحصیلی بالفاصله بعدي دوره باالتر

هاي مذکور در دفترچـۀ پـذیرش دانشـجو در سـال      محل ـ  هر یک از رشته :رشته
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 بدون در نظر گرفتن دوره روزانه یا نوبت دوم (شبانه)؛ ورود دانشجو به دانشگاه
بدون شـرکت در آزمـون ورودي بـراي    توانند  افراد مشمول این ماده می: 2ماده 

 ها پذیرفته شوند؛ مستقیماً توسط دانشگاه تحصیل در دوره باالتر

 : دوره کاردانی2-1

ارزمی، جـوان  المللـی خـو   هـاي بـین   جشـنواره  نهـایی  هاي اول تا سـوم  رتبه الف)
اي کـه در آن   و فارابی در رشته مرتبط با طرح ابتکاري خـود یـا زمینـه    رازي ،خوارزمی

 ؛ها با معرفی دبیرخانۀ هر یک از جشنواره اند، برگزیده شده
،بـا معرفـی مراجـع    المللی بـین  علمـی  معتبـر  هاي ها و جشنواره هاول مسابق نفرب) 

 ربط؛ ذي
اي  فنی و حرفه«آموزي  هاي دانش وري مسابقهاول تا سوم مرحلۀ کش هاي هرتبت) 

 »هـاي کـاردانش   و کاربردي هنرستان علمی«آموزي  هاي دانش و نیز مسابقه» و کشاورزي
اي وابسـته بـه وزارت آمـوزش و پـرورش،      هاي فنی و حرفـه  براي ورود به آموزشکده

تفاعی بـا  غیران -هاي آموزشی عالی غیردولتی  کاربردي و مؤسسه – دانشگاه جامع علمی
 ها؛ معرفی دبیرخانه این مسابقه

هـاي   بـراي ورود بـه مؤسسـه    جهـانی مهـارت   اتاول تا سوم مسابق هاي رتبهث) 
 ربط؛ ، با معرفی مراجع ذي»ت«مذکور در بند 

 : دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)2-2

دارندگان نشان طالي کشوري المپیادهاي دانش آموزي (موضـوع مصـوبات    الف)
شوراي عالی انقالب فرهنگی )، با معرفی دبیرخانه المپیاد:  

 دانشجویان نمونه کشوري با معرفی معاونت دانشجویی وزارت؛ ب)

المللـی خـوارزمی، جـوان     هـاي بـین   جشـنواره  نهـایی  هاي اول تـا سـوم   رتبهپ) 
اي کـه در آن   و فارابی در رشته مرتبط با طرح ابتکاري خـود یـا زمینـه    رازي ،خوارزمی

 ؛ها با معرفی دبیرخانۀ هر یک از جشنواره اند، برگزیده شده
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، بـا معرفـی مراجـع    المللـی  بـین  علمی معتبر هاي ها و جشنواره هاول مسابق نفرت) 
 ربط؛ ذي

رشـته و   شـجویان هـم  ناپیوسته در بـین دان  دورة کاردانی رتبه اول  اندانشجویث) 
آموختـه   که ظرف مدت حداکثر چهـار نیمسـال دانـش    ورودي دانشگاه محل تحصیل هم

باشــند(براي ورود بــه دوره کارشناســی جــده ید و داراي میــانگین کــلّ حــداقل هنشــو
 ناپیوسته)؛
هـاي   آموزشـکده  جوییهاي دانشـ  اول تا سوم مرحلۀ کشوري مسابقه هاي  هرتبج) 

هـاي فنـی و    ورود بـه دوره کارشناسـی ناپیوسـته در آموزشـکده    بـراي  اي  نی و حرفـه ف
کـاربردي و   – اي وابسته بـه وزارت آمـوزش و پـرورش، دانشـگاه جـامع علمـی       حرفه

 ها؛ غیرانتفاعی با معرفی دبیرخانه این مسابقه -هاي آموزشی عالی غیردولتی  مؤسسه
وره کارشناسـی  بـراي ورود بـه د   جهانی مهارت اتاول تا سوم مسابق هاي رتبه چ)

 ربط؛ ، با معرفی مراجع ذي»ج«هاي مذکور در بند  ناپیوسته مؤسسه

 : دوره کارشناسی ارشد2-3

دانشجویی براي ورود به  سوم مرحله نهایی المپیادهاي علمیهاي اول تا  رتبه الف)
 دبیرخانه المپیاد؛ با معرفیهمان رشته برگزیده، 

 معاونت دانشجویی وزارت؛دانشجویان نمونه کشوري با معرفی ب) 

المللـی خـوارزمی، جـوان     هـاي بـین   جشـنواره  نهـایی  هاي اول تـا سـوم   رتبه پ)
اي کـه در آن   و فارابی در رشته مرتبط با طرح ابتکاري خـود یـا زمینـه    رازي ،خوارزمی

 ؛ها با معرفی دبیرخانۀ هر یک از جشنواره اند، برگزیده شده
بـا معرفـی مراجـع     المللـی  بـین  علمـی  معتبر هاي ها و جشنواره هاول مسابق نفرت) 

 ربط؛ ذي
رتبـه اول کشـوري جشــنوارة دانشـجویان مبتکـر و نــوآور بسـیجی شــاهد و      ث) 

 ایثارگر؛
دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که حداکثر در مدت هشـت نیمسـال    ج)
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ن هـم  آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر در بین دانشـجویا  دانش
 رشته و هم ورودي خود باشند؛

رشـته و   در بین دانشـجویان هـم   دورة کارشناسی ناپیوسته رتبه اول اندانشجوی چ)
آموختـه   که ظرف مدت حداکثر چهـار نیمسـال دانـش    ورودي دانشگاه محل تحصیل هم
 ؛دند و داراي میانگین کلّ حداقل هفده باشنشو

نـور طـول مـدت تحصـیل ده      سی پیامهاي کارشنا براي دانشجویان دوره :1تبصره 
 شود. نیمسال در نظر گرفته می

اولویت ادامه تحصیل دانشـجویان ممتـاز مشـمول ایـن مـاده، در همـان       :2تبصره 
دانشگاه محل تحصیل دانشجو است ولی در صورت موافقـت دانشـگاه پذیرنـده، ادامـه     

دولتـی) بالمـانع    هاي دیگر (اعم از دولتـی و غیـر   تحصیل دانشجویان ممتاز در دانشگاه
 است.

 1-2(موضـوع بنـدهاي ب   المللـی  بـین  هاي همسابق تشخیص اعتبار علمی :3 تبصره
هـاي   ها و مسـابقه  دستورالعمل اجرایی تشخیص اعتبار جشنواره«طبق  )3-2و  2-2وت 
 ؛عهدة معاونت آموزشی وزارت است ، مصوب شوراي هدایت به»المللی بین علمی

هایی کـه سرفصـل دروس آنهـا طبـق مصـوبه       در رشتهدانشجویان ممتاز  :4 تبصره
هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته براي پـنج   شوراي عالی برنامه ریزي وزارت در دوره

اسـت نیـز     نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته براي نه نیمسال تدوین و تصویب شده
 مند شوند؛ توانند از تسهیالت مربوط بهره می

مدت تحصیل دانشـجو بـه دالیلـی خـارج از اختیـار خـود       چنانچه طول  :5تبصره
(مانند بیماري، مرخصی تحصیلی، زایمان و مـوارد مشـابه) بـیش ازمـدت مجازمـذکور      

نامه شود، در این صورت پس از تأیید و تشخیص معاونت آموزشی دانشـگاه   دراین آیین
مسـائل  پذیرنده و معرفی به دبیرخانـه شـوراي هـدایت موضـوع در کمیتـه کارشناسـی       

رت، اسـتفاده  ااستعدادهاي درخشان وزارت بررسی و با تأیید نهایی معاونت آموزشی وز
 باشد. پذیر می از تسهیالت مربوط امکان

 حداکثر ده درصـد از ظرفیـت پـذیرش   ها موظفند حداقل یک نفر و  دانشگاه :6 تبصره
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به دانشجویان ممتـاز دورة   را باالتر موجودهاي دوره  هر یک از رشته نام شدگان) (تعداد ثبت
 دهند؛اختصاص  )3-2،ج وچ 2-2(موضوع بندهاي ث تر پایین

تـر و بـاالتر،    هـاي پـایین   هـاي دوره  : مقدار ده درصد در هر یـک از رشـته  7تبصره
هاي دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) محاسـبه   و مجموع ظرفیت براساس اولویت علمی

 شود. می
هاي تحصیلی  رصد محاسبه شده در هر یک از دورهدرصورتی که مقدار د: 8تبصره

تر یا باالتر عدد صحیحی نباشد، گردکردة آن عدد با تقریـب اضـافی مـالك عمـل      پایین
 خواهد بود.

 5 در صـورتی کـه ظرفیـت پـذیرش دانشـجو در دوره بـاالتر کمتـر از        :9تبصره 
تـر را بـا در    ه پـایین ها مجازند حداکثر یک نفر از دانشجویان ممتاز دور نفرباشد دانشگاه

 نامه پذیرش کنند؛ نظر گرفتن سایر شرایط این آیین
-2، ج و چ 2-2دانشجویان ممتاز مذکور در این ماده (به غیر از بند ث  :10تبصره

اي و  هاي فنی و حرفـه  هاي آموزشکده آموزي و دانشجویی مسابقه و برگزیدگان دانش 3
رش از دانشـگاه محـل تحصـیل خـود     جهانی مهارت) در صورتی که موفق به اخذ پـذی 

نشوند، جایابی آنها بر اساس  دسـتورالعمل مصـوب شـوراي هـدایت توسـط سـازمان       
 شود؛ سنجش انجام می

پـذیرش   مازاد بر ظرفیـت رسـمی  پذیرش افراد مشمول این ماده ظرفیت  :11 تبصره
 ؛استسازمان سنجش)  در دفترچۀ ندرجمحل (م -دانشجو در هر رشته

(با رعایت شرایط مندرج در هر  2دانشجویان ممتاز مذکور در ماده پذیرش  :3ماده
صـورت رایگـان    هاي دولتـی بـه   هاي تحصیلی باالتر در هر یک از دانشگاه بند) در دوره

 ها مجاز به دریافت شهریه از دانشجویان مذکور نیستند.   باشد و دانشگاه می
بـراي سـال و دورة   تواننـد   مـی  نامـه صـرفاً   این آیـین  2ماده مشمول  افراد :4ماده 

 ؛مند شوند بهره تسهیالت مربوطتحصیلی بالفاصله بعديِ خود از
و ورودي دوره بـاالتر  شـرکت در آزمـون   تواننـد درصـورت    افراد ذیل می: 5ماده 

 - آزاد در رشـته  آخرین فرد پذیرفتـه شـده  نمره  درصد 90برابر  کسب حدنصاب علمی
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 پذیرفته شوند. مورد تقاضا محل
 نامه (با رعایت شرایط مندرج در هر بند)؛ این آیین 2افراد مشمول ماده  الف)

، منحصراً دانـش آموختگـان رتبـه    2ماده  3-2:در مورد دانشجویان بند ج 1تبصره 
 توانند از این تسهیالت بهره مند شوند. اول با رعایت شرایط مندرج درآن می

آمـوزي بـا معرفـی مراجـع      دارندگان نشان نقره و برنز کشوري المپیـاد دانـش   ب)
 ربط؛ ذي

ملّـی مهـارت (در هـر یـک از      اول تا سوم مرحلـۀ کشـوري مسـابقه   هاي  هرتب :پ
اي وابسـته بـه وزارت    هـاي فنـی و حرفـه    براي ورود بـه آموزشـکده   هاي مسابقه) رشته

هـاي آموزشـی عـالی     کـاربردي و مؤسسـه   – آموزش و پرورش، دانشگاه جـامع علمـی  
 ها؛ با معرفی دبیرخانه این مسابقه غیرانتفاعی -غیردولتی 
آموختگان رتبۀ اول دوره کارشناسی ناپیوسته کـه ظـرف مـدت حـداکثر      دانش ت:

چهار نیمسال دورة تحصیلی خود را به پایان رسانده و بـه لحـاظ میـانگینِ کـل، حائــز      
باالترین میانگین در مقایسه با دانشجویان هـم رشـته و هـم ورودي در دانشـگاه محـل      

 خود باشند؛ تحصیل
افراد موضوع ایـن مـاده مجازنـد حـداکثر طـی مـدت دو سـال پـس از زمـان          : 2تبصره

 مند شوند. آموختگی و صرفاً براي یک بار از تسهیالت این ماده بهره دانش
تسهیالت مندرج در این ماده براي دانشـجویان واجـد شـرایط دانشـگاه     : 3تبصره 

 .  همان دانشگاه قابل اعمال است از طریق شرکت در آزمون ورودي آزاد اسالمی

تواننـد بـا اخـذ     دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داراي شـرایط زیـر مـی   : 6ماده 
پذیرش از دانشگاه مورد نظر بدون شرکت در آزمون ورودي در دوره تحصیلی دکتـري  

Ph.D ادامه تحصیل دهند؛ 
 – علمـی وحـداقل دو مقالـه در مجـالت    17دارا بودن حداقل میانگین کـل   الف)

 پژوهشی نمایه شده معتبر ملی و بین المللی
 ب) دانشجویان نمونه کشوري در دوره کارشناسی ارشد

محاسبه میانگین کل دروس دوره کارشناسی ارشد بدون در نظر گـرفتن  : 1تبصره 
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 باشد. نامه می نمره پایان
فـاد  پذیرش دانشجویان مشمول این ماده مازاد بر ظرفیت و با رعایـت م : 2تبصره 

 شود. مندرج در آن، طبق دستورالعمل مصوب شوراي آموزشی دانشگاه انجام می
نامه بر عهدة معاونت آموزشـی وزارت اسـت و    نظارت بر اجراي این آیین :7ماده 

 ؛در شرح و تفسیر مفاد، نظر این معاونت مورد استناد خواهد بود
 در تاریخ تبصره شانزده ّه و  ماد هشتنامه مشتمل بر یک مقدمه،  این آیین :8ماده 

تصویب شوراي هدایت استعدادهاي درخشان در وزارت علوم، تحقیقات و  به 31/2/86
نامۀ پذیرش دانشجویان ممتاز در مقطع  آیین« هاي  اوري رسید و جایگزین مصوبهـفنّ

مورخ  732/21تحصیلی باالتر بدون شرکت در آزمون ورودي (ابالغیه شماره 
هاي  در دوره ها و مسابقات علمی ۀ نحوة پذیرش برگزیدگان جشنوارهنام )، آیین23/3/85

نامۀ تسهیل ادامه تحصیل  )، آیین30/8/80مورخ  1918/21آموزش عالی (ابالغیه شماره 
مورخ  3603/21آموختگان رتبـــه اول دورة کاردانی (ابالغیــه شماره  دانش

ختگان رتبه اول دورة کارشناسی آمو نامۀ تسهیــل ادامه تحصیل دانش )، آیین26/12/83
نامه تسهیالت آموزشی و پژوهشی براي  )، آیین29/4/84مورخ  923/21(ابالغیه شماره 

 357/21(ابالغیه شماره  Ph.Dهاي کارشناسی ارشد و دکتري  دانشجویان ممتاز دوره
) ارائه تسهیالت به برگزیدگان مسابقۀ ملی و جهانی مهارت (ابالغیه 10/3/82مورخ 

هاي  )، ارائه تسهیالت به برگزیدگان مسابقه1/3/84مورخ  2618/426/21ارهشم
)، ارائه 8/12/83مورخ  3387/21اي (ابالغیه شماره  هاي فنی و حرفه آموزشکده

مورخ  2956/21تسهیالت به دانشجویان برگزیدة نمونۀ کشوري (ابالغیه شماره 
اي هدایت (در خصوص شور 18/7/81مصوبه جلسه بیست و نهم مورخ  )،21/10/83

 4646/21دارندگان نشان نقره و برنز کشوري المپیاد دانش آموزي) و ابالغیه شماره 
شود و  می(درخصوص عدم دریافت شهریه از دانشجویان ممتاز)  14/12/85مورخ 

 /به بعد قابل اجراست. »86-87«براي پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 
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دانشجوي نمونه. انتخاب و معرفی 8
به منظور شناسایی و معرفـی الگـوي مناسـب دانشـجویی، افـزایش      
مراتب معنوي و تشویق دانشجویان به پایبندي و گسـترش اصـول و   

و با هدف افزایش تحـرك و شـادابی اجتمـاعی و     هاي اسالمی ارزش
وزارت فرهنگی در بین دانشجویان،  شناسایی استعدادهاي برتر علمی

نمایـد   ام به انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه مـی علوم هر ساله اقد
 »نامه انتخاب و معرفـی دانشـجوي نمونـه    آیین« که این امر بر اساس

هـاي   گیرد. در این آیین نامه بـه مـواردي ماننـد ویژگـی     صورت می
فرهنگی، شئون دانشجویی، موضوعات آموزشی و پژوهشـی توجـه   

جهت آشنایی با نحوه  توانند اي شده است. دانشجویان عزیز می ویژه
انتخاب و معرفـی دانشـجویان نمونـه بـه سـایت اینترنتـی دانشـگاه        

 ،)، لینــک معاونــت فرهنگــیwww.pnu.ac.irنــور (بــه آدرس پیــام
مراجعه و مـتن کامـل آیـین نامـه مربوطـه را       و دانشجویی اجتماعی

 مالحظه نمایند.
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نامه  نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر، ضمیمه آئین. آئین9

ارشد و دکتري تخصصیهاي کاردانی، کارشناسی، کارشناسیآموزشی دوره

 
 
 
 

 مقدمه
ایـران حضـرت امـام     به منظور تحقق فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوري اسـالمی 

اي (مدظله العالی) در خصـوص   (ره) و رهبر فرزانه انقالب حضرت آیت ا... خامنه خمینی
رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثـارگران،  
و اهتمام ویژه در تربیت و تحصیل فرزندان شاهد تا عالی ترین سطوح، و بدنبال اصالحیه 

شـوراي معـین شـوراي عـالی      23/8/85مـورخ   152جلسه  اساسنامه طرح شاهد (مصوب
انقالب فرهنگی) در مورد تسهیل امر آموزش و ارتقاء تحصیلی فرزندان شـاهد و ایثـارگر،   

شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی در مـورد       7/4/84مـورخ   564و همچنین مصوبه جلسه 
%، ایـن69% الـی  50تعمیم تسهیالت طرح شاهد به فرزندان آزادگان و فرزندان جانبـازان  

نامه که متناسب با نیازهاي جدید جامعه شاهد و ایثارگر و به منظور اصالح، تکمیل و  آیین
ها و مقررات آموزشی موجود تدوین گردیـده اسـت، پـس از تاییـد سـتاد       نامه تجمیع آیین

مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و تصـویب سـتاد برنامـه ریـزي     
شوراي طـرح و برنامـه شـاهد بـه      30/5/86هنگی فرزندان شاهد، در جلسه مورخ امور فر

 باشد. تصویب نهایی رسیده است و از تاریخ تصویب الزم االجرا می

 تعاریف
الف) تسهیالت این آئین نامه متناسب با مواد آن بـه دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر     

 گیرد: ذیل تعلق می
 % وباالتر)50فرزند (شهید، جاویداالثر، آزاده، جانباز .1
 % به باال70جانباز  .2
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 % و باالتر)50همسر (شهید، جاویداالثر، آزاده، جانباز  .3
 % و باالتر25جانبازان  .4
 آزادگان (با حداقل شش ماه سابقه اسارت) .5
 % جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه15جانباز با حداقل  .6
والی و یا نه ماه متنـاوب در  رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه مت .7

 جبهه
ب) واژه ستاد عبارت است از:  ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.  

ـ    فصل اول ـ آیین  هـاي کـاردانی،    ی ویـژه دوره نامـه تسـهیالت آموزش

 399نامه آموزشی مصوب جلسـه   کارشناسی ناپیوسته و پیوسته، ضمیمه آیین

 شوراي عالی برنامه ریزي 14/2/76مورخ 
 :2الحاقی به ماده  1. تبصره 1

هـا و موسسـات آمـوزش عـالی      اي قبل از اسارت در یکی از دانشگاه چنانچه آزاده
شـده باشـد، قبـولی وي محفـوظ و دانشـگاه مربوطـه       پذیرفته شده و موفق به ثبت نام ن

موظف است پس از تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران و با معرفی نامه سـازمان سـنجش   
 آموزش کشور (یا مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی) از ایشان ثبت نام به عمل آورد.

 :  2الحاقی به ماده  2تبصره . 2
ت تمایل ثبت نـام خـود را پـس از آزادي تـا دو     تواند در صور دانشجوي آزاده می

نیمسال تحصیلی براي کاردانی و چهـار نیمسـال بـراي کارشناسـی بـدون احتسـاب در       
 سنوات به تعویق اندازد.

 :3. تبصره الحاقی به ماده 3
دانشجوي جانبازي که به علت معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ نتواند در 
مهلت مقرر براي ثبت نامه مراجعه کند، در صورتی که مدت مـذکور حـداکثر بیشـتر از    
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مدت زمان نیمسال نباشد، با تایید مـدیر کـل امـور دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر        17/4
 تواند انتخاب واحد نماید.   دانشگاه می

 :9الحاقی به ماده  1. تبصره 4
ها و موسسات آمـوزش  عـالی بـه منظـور تقویـت و ارتقـاي سـطح بنیـه          دانشگاه

بایسـتی طبـق برنامـه تنظـیم شـده اداره کـل امـور         دانشجویان شاهد و ایثارگر می علمی
هاي تقـویتی برگـزار نماینـد، و بنیـاد شـهید و امـور        دانشجویان شاهد و ایثارگر، کالس

هاي غیر انتفـاعی  و نوبـت دوم    % و در دانشگاه50یز نسبت به تامین حداقل ایثارگران ن
 نماید. هاي مربوط به جامعه هدف خود اقدام می % هزینه100تا 

 ):5(الحاقی به تبصره  11الحاقی به ماده  6تبصره . 5
شود،  واحد درسی فارغ التحصیل می 8دانشجوي شاهد و ایثارگري که با گذراندن 

 واحد انتخاب نماید. 8در دوره تابستانی حداکثر تواند  می

 :  11الحاقی به ماده  7تبصره . 6
تواند با تشخیص مدیر کل امور دانشجویان شـاهد و   دانشجوي شاهد و ایثارگر می

 واحد انتخاب نماید. 10نیسمال تحصیلی حداقل  4ایثارگر دانشگاه فقط در 

 :  11الحاقی به ماده  8تبصره . 7
واحـد   12در صورتی که واحدهاي انتخابی دانشجو در هر نیمسال تحصیلی به کمتر از 

شود. دانشجو در آن نیمسال مشروطی محسوب نمی 12تقلیل یابد، میانگین نمرات کمتر از 

 :  11الحاقی به ماده  9تبصره . 8
د واحد درسی از واحدهاي خـو  20تواند با تایید ستاد تا سقف  دانشجوي آزاده می

را به صورت دوره فشرده گذرانده و امتحان دهد، نمرات کسب شـده در میـانگین کـل    
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 شود.  محاسبه گردیده ولی ترم مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی
 

 :  13الحاقی به ماده  1تبصره . 9
هاي کـاردانی و   براي دانشجوي شاهد و ایثارگر به حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره

 شود.   هاي کارشناسی پیوسته دو نیمسال اضافه می کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و در دوره
 

 :  13الحاقی به ماده  2تبصره  .10
 شود.  مدت اسارت دانشجویان آزاده جزو سنوات تحصیل آنان محسوب نمی

 

 ):1(الحاقی به تبصره  14الحاقی به ماده  3تبصره  .11
ه بدلیل انجام معالجات پزشـکی ناشـی از صـدمات    دانشجوي شاهد و ایثارگري ک

جنگ و یا متاثر از آالم گذشته نتواند در جلسه یا جلسات درس یا دروس شـرکت کنـد   
نیست و در صورت تاییـد   واحد در طول نیمسال براي وي الزامی 10رعایت حد نصاب 

 شود.  ستاد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی وي محسوب نمی
 

 :  15ی به ماده تبصره الحاق .12
دانشجوي شاهد و ایثارگري که بدلیل انجام معالجات پزشـکی ناشـی از صـدمات    
جنگ و یا متاثر از آالم گذشته با تایید ستاد، نتواند در امتحان درس یا دروس اخذ شـده  

تواند حداکثر تا پایان نیمسال بعـدي در امتحـان آن درس    شرکت نماید، با تایید ستاد می
نماید. در غیر ایـن صـورت درس یـا دروس مـذکور حـذف شـده و       یا دروس شرکت 

 نیست.   رعایت حدنصاب الزامی 14مطابق تبصره الحاقی به ماده 
 :  16تبصره الحاقی به ماده  .13

تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجوي شـاهد و ایثـارگر در جلسـات    
 باشد.   درس یا امتحان با ستاد می
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 :18اده تبصره الحاقی به م.14
تواند دو درس نظري خود را تا دو هفته بـه پایـان نیمسـال     دانشجوي شاهد و ایثارگر، می

 واحد کمتر نشود. 10تحصیلی حذف نماید، مشروط بر اینکه تعداد واحدهاي باقیمانده او از 

 :  19تبصره الحاقی به ماده .15
دانشجوي شـاهد  تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظر، براي 

باشد. در این صورت، نیمسال مربوطه جـزو حـداکثر مـدت مجـاز      و ایثارگر با ستاد می
شود.  تحصیل دانشجو محسوب نمی

 :20تبصره الحاقی به ماده .16
مدت زمان امتحان (میان ترم و پایان ترم) براي دانشـجویان جانبـاز، بـا توجـه بـه      

و روحی آنها بنا به تشخیص و اعالم مدیر کل امور دانشجویان شاهد و  وضعیت جسمی
برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.   2ایثارگر دانشگاه، حداکثر تا 

 :  23تبصره الحاقی به ماده .17
% و باالتر بـه زمـان تبـدیل نمـره     50شجوي آزاده، جانباز و همسر جانباز براي دان

 شود. ناتمام به نمره قطعی با تایید ستاد، حداکثر یک نیمسال اضافه می

 :  26الحاقی به ماده  3تبصره .18
نمرات مردودي سه درس دانشجویان شاغل به تحصـیل آزاده، جانبـاز بـا حـداقل     

% و باالتر از کارنامـه تحصـیلی حـذف و در میـانگین     50% جانبازي و همسر جانباز 25
شود، مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مزبور پس از  نمرات آنان محسوب نمی

 نباشد.   12هاي مربوطه کمتر از  اخذ آنها و شرکت در امتحان
% 10% باشد، به ازاي هر 25براي دانشجوي جانبازي که درصد جانبازي او بیش از 

شود و در هر حال تعـداد دروس   بیشتر، یک درس به سه درس فوق اضافه می جانبازي
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 درس خواهد بود.  5حذف شده در طول تحصیل حداکثر 
درس  5تعاریف، در طول تحصیل تا سقف حـداکثر   2و  1دانشجویان موضوع بند 

باشند. با تایید ستاد مشمول این تبصره می

 :29تبصره الحاقی به ماده .19
 شود. شجویان شاهد و ایثارگر یک نیمسال به این تعداد اضافه میبراي دان

 :  30تبصره الحاقی به ماده . 20
واحـد درسـی و کسـب حـداقل      70دانشجوي شاهد و ایثارگر با گذراندن حداقل 

کند. در این صورت صدور مـدرك کـاردانی    مدرك کاردانی دریافت می 10میانگین کل 
ز وجود یا عدم وجود دوره کـاردانی مصـوب در   حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر ا

گیرد.  آن رشته، یا مجري بودن دانشگاه صادر کننده مدرك کاردانی صورت می

 :  32تبصره الحاقی به ماده  .21
دانشجوي شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در دوره کارشناسـی ارشـد پیوسـته و    

قبـول دوره کارشناسـی   دکتري حرفه اي، در طول تحصـیل تـا سـقف واحـدهاي قابـل      
باشـد و   نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسـی مـی   ) تابع آیین140-135(

نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد شد.  دروس پس از آن تابع آیین

 :  33الحاقی به ماده  1تبصره  .22
در صورتی که مرخصی براي معالجات پزشـکی ناشـی از صـدمات جنـگ باشـد و      

رمان بیش از یک ماه ادامه یابد و مدرك مربوط مـورد تاییـد سـتاد واقـع شـود؛ آن      مدت د
شود. همچنـین عـالوه بـر مرخصـی      نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی

تحصیلی مجاز، اعطاي چهار نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات به همسـر شـهید   
% جانبـازي، بـا تاییـد سـتاد     15ا حـداقل  % و باالتر و جانباز اعصاب و روان ب50و جانباز 
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است. بالمانع

 :  35تبصره الحاقی به ماده  .23
در صورتیکه دانشـجوي شـاهد و ایثـارگر بـه دلیـل معالجـات پزشـکی ناشـی از         

نیمسـال   2صدمات جنگ و یا آالم متأثر از آن، دچار وقفه تحصیلی بـه میـزان حـداکثر    
صـیل بدهـد و آن مـدت جـزو سـنوات تحصـیلی       تواند ادامه تح گردد، با تایید ستاد می
شود.  دانشجو محسوب نمی

 :  38الحاقی به ماده  1تبصره  .24
ها و موسسات آموزش عـالی وابسـته بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و       کلیه دانشگاه

فناوري موظفند در هر سال تحصیلی با انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در قالب آئـین  
شوراي طرح و برنامـه شـاهد موافقـت     26/7/85نامه نقل و انتقال مصوب جلسه مورخ 

نمایند.

 :  38الحاقی به ماده  2تبصره  .25
نامه نقل و انتقال مصوب جلسه مورخ  ندي دانشجوي شاهد و ایثارگر از آیینم بهره

شوراي طرح و برنامه شاهد مانعی براي استفاده از نقل و انتقال عادي نیست.  26/7/85

 :  46تبصره الحاقی به ماده  .26
توسط  و باالتر دانشجوي شاهد و ایثارگر انتقالی 10پذیرش کلیه دروس با نمرات 

است. دانشگاه مقصد الزامی

 :  52تبصره الحاقی به ماده  .27
نیمسـال تحصـیلی  و    4تواند در دوره کارشناسی تـا   دانشجوي شاهد و ایثارگر می

طـور تمـام وقـت بـه      نیمسال تحصـیلی، بـه   2در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 
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% کـل واحـدها تجـاوز    60از صورت میهمان تحصیل کند، مجموع دروس میهمان نباید 
 کند.  

 :  55تبصره الحاقی به ماده  .28
کنـد،   واحد درسی کفایت می 14براي دانشجوي شاهد و ایثارگر، گذراندن حداقل 

 باشند. مستثنی می 3همچنین اینگونه دانشجویان در تغییر رشته از شمول شرط بند 

 :  56تبصره الحاقی به ماده  .29
تواند در صورت موافقت ستاد، بدون در نظر گـرفتن   ر میدانشجوي شاهد و ایثارگ

شرایط احراز رتبه نسبی، از مقطع باالتر به مقطع پایین تر تغییر رشته دهد. 

 :  58الحاقی به ماده  3تبصره  .30
بنـا بـه    10در مورد دانشجوي شاهد و ایثارگر، پـذیرش دروس بـا حـداقل نمـره     

 است. تشخیص و اعالم ستاد الزامی

 :  59الحاقی به ماده  1تبصره  .31
دانشجوي شاهد و ایثارگري که به تشخیص ستاد توانایی ادامـه تحصـیل در رشـته    

اي در  تواند به رشته دیگري در گروه آموزشی مربوط و یا رشته خود را نداشته باشد، می
هاي آزمایشی تغییر دهد. در صورتی که تغییر رشـته، منـوط بـه تغییـر محـل       سایر گروه

صیل باشد، با تایید و معرفـی اداره کـل امـور دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر وزارت       تح
باشد. متبوع، دانشگاه مقصد ملزم به پذیرش دانشجو می

 :  63الحاقی به ماده  4تبصره  .32
است.  الزامی 10در مورد دانشجوي شاهد و ایثارگر، پذیرش دروس با حداقل نمره 
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 :  65تبصره الحاقی به ماده  .33
تواند دروس مزبور را در دوره کاردانی و کارشناسـی   دانشجوي شاهد و ایثارگر می

نیسمال با رعایت سایر شـرایط   3نیمسال و کارشناسی پیوسته حداکثر در  2ناپیوسته در 
تکرار نماید. 

نامه تسهیالت آموزشی دوره کارشناسی ارشد، ضـمیمه   فصل دوم ـ آیین 

شوراي  291نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه  ینآی

 25/10/1373ریزي مورخ  عالی برنامه
 :7الحاقی به ماده  2تبصره  .1

در صورتیکه به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشـک معتمـد دانشـگاه یـا تاییـد      
انشـجوي  ستاد، درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم متاثر از آن مستلزم عـدم حضـور د  

شـود. در   ساعات کالس باشد آن درس حذف می 17/4شاهد و ایثارگر به میزان بیش از 
نیست. واحد در آن نیمسال از الزامی 8این صورت رعایت حد نصاب 

 :  8الحاقی به ماده  2تبصره  .2
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجوي شاهد و ایثـارگر در جلسـه یـا    

 باشد. ه کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه میجلسات امتحان با ادار

 :8الحاقی به تبصره ماده  3تبصره  .3
دانشجوي شاهد و ایثارگري که به دلیل درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم متاثر 
از آن موفق به شرکت در امتحان درس یا دروسی نگردد، با ارائه گواهی پزشکی و تایید 

ر تا پایان نیمسال بعد در امتحان آن درس یا دروس شرکت نمایـد،  تواند حداکث ستاد می
شود. در غیر اینصورت آن درس یا دروس حذف می
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 :  9الحاقی به ماده  3تبصره  .4
در مورد دانشجوي شاهد و ایثارگر بـا تشـخیص سـتاد یـک نیمسـال بـه حـداکثر        

شود. سنوات تحصیلی افزوده می

 :  10الحاقی به ماده  4تبصره  .5
براي دانشجوي شاهد و ایثارگر با تشخیص ستاد به این مدت یک نیمسـال بـدون   

شود. احتساب در سنوات اضافه می

 :  10ماده  3تبصره الحاقی به تبصره  .6
در صورتیکه دانشجوي شاهد و ایثارگر به دلیل درمان صدمات ناشی از جنـگ یـا   

 تواند ادامه تحصیل دهد. ، میآالم متاثر از آن دچار وقفه تحصیلی گردد، با تایید ستاد

 :  12تبصره الحاقی به ماده  .7
نمرات مردودي حداکثر دو درس دانشـجویان شـاغل بـه تحصـیل شـاهد، آزاده و      

% جانبازي از کارنامه تحصـیلی حـذف و در میـانگین نمـرات آنـان      25جانباز با حداقل 
اخذ مجدد شود، مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مذکور پس از  محسوب نمی

 نباشد. 14کمتر از 

 :  12الحاقی به ماده  4تبصره  .8
دانشجوي شاهد و ایثارگري که به دلیل درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم متاثر 

هاي مربوط به درس ناتمام نشود، تـا پایـان اولـین نیمسـال      از آن موفق به انجام فعالیت
تاییـد سـتاد فرصـت دارد    تحصیلی پس از درمان و بازگشت به تحصیل با تشـخیص و  

 نمره ناتمام را به نمره قطعی تبدیل نماید.

:13الحاقی به ماده  2تبصره  .9
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که واحدهاي درسی دانشجوي شاهد و ایثارگر در یک نیمسال به کمتـر   در صورتی
باشـد، مشـروط    14و کمتـر از   12واحد تقلیل یابد و معـدل آن نیمسـال بـیش از     8از 

 باشد) از این بند فقط براي یک نیمسال مجاز می شود. (استفاده محسوب نمی

 :  13الحاقی به ماده  3. تبصره 10
شود.  براي دانشجوي شاهد و ایثارگر به این تعداد یک نیمسال اضافه می

 :23تبصره الحاقی به ماده  .11
ناشی از جنگ یـا   در صورتی که دانشجوي شاهد و ایثارگر به دلیل درمان صدمات

آن با تایید ستاد قادر به ادامه تحصیل در دانشگاه مبـدا نباشـد بـا تشـخیص     آالم متاثر از 
ستاد مبدا و تایید و معرفی اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثـارگر وزارت متبـوع بـه    

یابد و در این صورت دانشگاه مقصد ملزم به پذیرش دانشـجو   دانشگاه دیگري انتقال می
 .باشد یم

میمه ض)، ph.Dري (تي دک ی دورهشهیالت آموزتسه منا آیین ـ  فصل سوم

 ریزي شوراي عالی برنامه 27/1/1384وب جلسه مورخ صنامه آموزشی م آیین
 :3الحاقی به ماده  4تبصره  .1

% نمـره  80براي داوطلبان شاهد و ایثارگر آزمون دوره دکتـري تخصصـی، اعمـال    
مراحل از جملـه آزمـون زبـان، کتبـی و مصـاحبه       تمامیآخرین فرد پذیرفته شده شامل 

 باشد. می

 :  3الحاقی به ماده  5تبصره  .2
عنوان نماینده ستاد در  حضور مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه به

است. کمیته پذیرش نهائی آزمون دکتري تخصصی الزامی

:3الحاقی به ماده  6تبصره  .3
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% ایثارگران در ظرفیت نهایی پذیرش (آزاد، مربـی،  20چنانچه پس از اعمال سهمیه 
/. 5/. بیشـتر و یـا مسـاوي    5بورس، تبدیل به داخل و...) بخش اعشاري عدد حاصل از 

شود.  باشد، به عدد باالتر رند می

 :  3الحاقی به ماده  7تبصره  .4
شـود،   گـرایش برگـزار مـی   هایی که براي پذیرش دانشجو در دو یا چند  در آزمون

% ایثارگران در نظـر گرفتـه   20ها براي تعیین سهمیه  االمکان مجموع ظرفیت گرایش حتی
شود. 

% ایثـارگران را  20همچنین در مواردي که ظرفیت ناچیز دوره امکان اعمال سـهمیه  
سازد، اولی است که یک نفر به ظرفیت دوره اضافه شود تا اعمـال سـهمیه    غیرممکن می

 ولت انجام شود.به سه

   :10الحاقی به ماده  2تبصره  .5
براي دانشجوي شاهد و ایثارگر، جهت درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم متـأثر  

 شود. از آن به تشخیص و تایید ستاد، عالوه بر این تعداد، دو نیمسال اضافه می

 :  10الحاقی به ماده  3تبصره  .6
به دانشجوي شاهد و ایثارگري که جهت درمان صـدمات ناشـی از جنـگ یـا االم     
متاثر از آن نیاز به مرخصی دارد با تشخیص و تایید ستاد یک نیمسـال مرخصـی بـدون    

 گردد.  احتساب در سنوات اعطا می
بند در جلسه مورخ  50فصل و  3نامه با یک مقدمه و تعاریف و در  این آیین

و برنامه شاهد به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا  شوراي طرح 30/5/86
باشد. می
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. کانون علمی ـ فرهنگی ایثار دانشجویان شاهد و 10

 ایثارگر
ــا    ــاوري ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــجویی وزارت عل ــت دانش معاون
همکاري معاونـت فرهنگـی بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران در       
راستاي اجراي رسالت خود که همانا ارتقاء منزلـت اجتمـاعی و   
خودباوري دانشجویان شاهد و ایثارگر است به منظـور اجرایـی   

ایثـار   کـانون شدن شعار هویت مداري جمعی، آئین نامه تشکیل 
هـا و موسسـات آمـوزش     دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشـگاه 
توانند بر اساس آیین نامـه   عالی را تهیه کرده است. دانشجویان می

هاي فوق اقدام نمایند. مـتن کامـل    مربوطه نسبت به تشکیل کانون
آیین نامه تشکیل کانون علمی ـ فرهنگی ایثار دانشـجویان شـاهد    «

ــارگر ــایت» و ایث ــام  در س ــگاه پی ــی دانش ــه آدرس  اینترنت ــور (ب ن
www.pnu.ac.ir ــی ــت فرهنگـ ــک معاونـ ــاعی ،)، لینـ و  اجتمـ

 دانشگاه موجود است. دانشجویی
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. تشکیل کالس هاي تقویتی و گروه هاي درسی 11

 شاهد و ایثارگر دانشگاه پیام نوردانشجویان 
ارتقاء سطح علمـی دانشـجویان شـاهد و     این آیین نامه در راستاي

ایثــارگر و بهبــود کمــی و کیفــی وضــعیت تحصــیلی ایــن قبیــل  
دانشجویان بر اساس آیین نامه اجرائی قانون استفاده از تسـهیالت  
ورود رزمندگان به دانشگاه ها و موسسات آمـوزش عـالی کشـور    

طرح استاد متن کامل این آیین نامه و همچنـین   .شده است تدوین

طـرح اسـتاد   موجود می باشد.  www.pnu.ac.irدر سایت  مشاور
« مشــاور نیــز در ارتبــاط بــا هــدایت و ارتقــاي ســطح تحصــیلی  

 می باشد.»  دانشجویان شاهد 
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ضوابط و مقررات نحوه پرداخت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر. 12

) قــــانون برنامــــه پــــنجم 20ایثــــارگران : مشــــموالن بنــــد ( ك) مــــاده ( 
ــوب    ــران مصــ ــالمی ایــ ــوري اســ ــعه جمهــ ــدان و   1389توســ ــامل فرزنــ شــ

همســران معــزز شــهدا، جانبــازان بیســت و پــنج درصـــد و بــاالتر و فرزنــدان         
 و همسران آنان، آزادگـان و فرزندان و همسـر آنان می باشند.

شـــهریه متناســـب بـــا آیـــین نامـــه     تعـــداد نیمســـالهاي پرداخـــت    - 1
آموزشــی در هریـــک از مقــاطع تحصـــیلی در دانشــگاه پیـــام نــور بشـــرح ذیـــل     

 می باشد.
 الف. کاردانی چهار نیمسال تحصیلی

 ب. کارشناسی ناپیوسته شش نیمسال تحصیلی
 ج. کارشناسی پیوسته یازده نیمسال تحصیلی

 د. کارشناسی ارشد ناپیوسته شش نیمسال تحصیلی
 هشت نیمسال تحصیلی PH.D هـ. دکتري

: شــــهریه نیمســــالهایی کــــه دانشــــجو از مرخصــــی تحصــــیلی 1تــــذکر 
 استفاده می کنند بعهده شخص ایشان می باشد.

ــذکر    ــنوات   2تــ ــقف ســ ــر در ســ ــه تغییــ ــاص هرگونــ ــوارد خــ : در مــ
ــتگاه     ــام دس ــاالترین مق ــخیص ب ــه تش ــت ب ــورت    پرداخ ــر اینص ــت، در غی ــا اس ه

ــمول       ــجویان مشـ ــده دانشـ ــر عهـ ــافی بـ ــیلی اضـ ــمال تحصـ ــر نیسـ ــهریه هـ شـ
خواهد بود. 

چنانچـــه ضـــوابط منـــدرج در آیـــین نامـــه آموزشـــی دانشـــگاه در        - 2
مقــاطع تحصـــیلی توســـط دانشـــجو احـــراز نگـــردد و دانشـــجو مشـــروط شـــود،  
ــی،     ــعیت آموزشـ ــروطی و وضـ ــیلی مشـ ــاي تحصـ ــال هـ ــداد نیمسـ ــاس تعـ براسـ
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ــا احتســـاب کســـر درصـــدهاي ذیـــل   پر داخـــت شـــهریه منـــدرج ایـــن مـــاده بـ
 صورت می پذیرد:

ــد     ــت درصـ ــروطی شصـ ــیلی مشـ ــال تحصـ ــک نیمسـ ــورت یـ ــف. در صـ الـ
 از سقف شهریه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می شود. 

ــد از    ــل درصــ ــروطی چهــ ــیلی مشــ ــال تحصــ ــورت دو نیمســ ب. در صــ
 یثارگران پرداخت می شود.سقف شهریه توسط بنیاد شهید و امور ا

ج. دانشــــجویانی کــــه ســــه نیمســــال تحصــــیلی مشــــروطی متنــــاوب و 
ــد و     ــد شـ ــهریه نخواهنـ ــهیالت شـ ــت تسـ ــایز دریافـ ــند، حـ ــته باشـ ــتر داشـ بیشـ

 بایستی شخصا پرداخت نمایند

: در صــــورتی کــــه دانشــــجو برابــــر آیــــین نامــــه آموزشــــی از 3تــــذکر
ــ   ـــیلی توسـ ـــریه تحصـ ــد شهـ ــد در صـ ــردد، صـ ــارج گـ ــروطی خـ ــاد مشـ ـط بنیـ

 گردد.شـهید و امور ایثـارگران پرداخت می
شـــهریه پرداختـــی ایثـــارگران شـــاغل بـــه تحصـــیل در واحــــدهاي        –3

پــردیس خــودگران و بــین الملــل دانشــگاههاي داخــل کشــور معــادل شــهریه         
ــت     ــبه و پرداخـ ــور محاسـ ــل کشـ ــالمی داخـ ــگاه آزاد اسـ ــته در دانشـ ــان رشـ همـ

می گردد. 
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آئین نامه مقررات آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی با توجه به  -الف

شوراي دانشگاه 20/12/91مورخ  108جدید مصوب جلسه 

 شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی
مدارك تحصیلی الزم، براي ثبت نام در کنکور سراسري و بدون آزمون عبارتند 
  از: دیپلم متوسطه نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی نظام جدید، مدرك کاردانی رسمی

لوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش مورد تائید وزارت ع
پزشکی و یا سایر مدارك متوسطه تحصیلی اعم از هنرستان و یا دانشسراهایی که مدت 

ساله بوده است. در صورت دارا بودن مدارك فوق و قبولی در  4آموزش متوسطه آن 
طع کارشناسی تحصیل توانند در مق هاي الزم علمی می آزمون ورودي و احراز حدنصاب

 نمایند.

 نام  شرایط ورود و ثبت

الف) شرایط ورود
از نظر مقررات و قوانین جاري کشور مجاز به ادامه تحصیل باشد (منع  .1

 تحصیلی نداشته باشد).

دانشگاهی نظام جدید و یا  داراي دیپلم متوسطه نظام قدیم و یا مدرك پیش. 2
آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و مدرك کاردانی مورد تائید وزارت 

 فناوري یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.
 از طریق آزمون سراسري و یا پذیرش بدون آزمون پذیرفته شده باشند.. 3
هاي حوزوي که برابري آن به  مدارك تحصیلی خارج از کشور و یا گواهینامه .4

 تائید مراجع فوق رسیده باشد.
ها (اعم از دولتی و غیردولتی) بدون انصراف  شجویان فعلی دانشگاهدان. 5

 هاي پذیرش از طریق سوابق تحصیلی شرکت نمایند. توانند در دوره می
کنند مجاز به شرکت مجدد در  دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می .6
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 باشند. آزمون این دانشگاه در همان مقطع نمی
 باشند. اي غیبت نظام وظیفه هستند مجاز به ثبت نام نمیدانشجویانی که دار .7

 نام  ب) شرایط ثبت
پذیرفته شده اي که از سوي سازمان سنجش و آموزش کشور یا دانشگاه پیام  .1

هاي مقرر تعیین شده توسط دانشگاه  نور قبول قطعی اعالم شده می تواند در مهلت
 براي ثبت نام از طریق سیستم جامع دانشگاهی اقدام نماید.

 دانشجو موظف است در زمان مقرر نسبت به پرداخت شهریه تعیین شده. 2
 اقدام نماید در غیر اینصورت ثبت نام ایشان قابل پذیرش نیست.

شود و  . عدم مراجعه براي ثبت نام به منزله انصراف از تحصیل محسوب می3
 لغو آن تابع مقررات آموزشی است.

ثبت نام و انتخاب واحد صرفاً در قالب تقویم دانشگاهی اعالم شده مجاز . 4
قویم دانشگاهی غیرقانونی و خالف مقررات آموزشی نام خارج از ت است و هرگونه ثبت

است. 

 مدارکی که دانشجو باید در زمان ثبت نام ارائه نماید:
مراکز/ واحدها موظف هستند، صرفاً از کسانی که بر اساس لیست سازمان . 1

سنـجش و یا با مجوز معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی از داوطلب ثبت نام 
 عمل آورند. به

رائه اصل کارت شناسایی ملی و شناسنامه و یک برگ تصویر از کلیه ا. 2
 صفحات آن.

ارائه اصل دیپلم متوسطه و یا گواهی پیش دانشگاهی نظام جدید (براي کلیه . 3
 شدگان کارشناسی پیوسته) پذیرفته

 . ارائه اصل گواهی کاردانی (براي کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته)4
 ه تحصیلی:اخذ تأئیدی. 7

بایست رسید پستی تائیدیه دیپلم و پیش  الف) دانشجویان مقطع کارشناسی می
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 نام ارائه نمایند. دانشگاهی خود را در هنگام ثبت
. اخذ مدرك مشخص کننده نظام وظیفه براي آقایان الزامی است، و کسانی که 8

وزه نظام وظیفه مایل به استفاده از معافیت تحصیلی هستند، مطابق دستور العمل از ح
 شود. درخواست معافیت می

. ثبت نام مشروط ممنوع است.(بجزمواردي که دردستورالعمل یا مجوز اداره 9
 کل خدمات آموزشی اعالم شده است)

 . تکمیل فرم مشخصات و فرم تعهد رعایت ضوابط دانشگاه10
نکته مهم: در سیستم ثبت نام غیرحضوري(اینترنتی) الزم است داوطلب کلیه 
مدارك مورد نیاز را اسکن و در سیستم جامع خدمات آموزشی بارگذاري نماید. (حجم 

 )k 250هر عکس حداکثر 
هاي مختلف مانند، ایثارگران، رتبه اول و یا  . فرم مخصوص استفاده از سهمیه11

تعیین شده و حداکثر تا شروع دومین نیمسال تحصیلی اخذ و  غیره، الزم است در مدت
 در پرونده دانشجو ضبط شود. 

کارکنان دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب مرکز . 12
محل کار خود بعنوان محل تحصیل نیستند در صورت پذیرفته شدن قبولی آنان لغو 

 شود. می
د قبول بشرح زیر با توجه به جدول نام مراکز و . ارائه یکی از مدارك مور13

 2واحدهاي دانشگاه پیام نور شهرستان و تحت پوشش هر مرکز در دفترچه شماره 
 هاي اعالم شده الزامی است: آزمون سراسري و تاریخ

 الف) محل اشتغال کارمندان در شهرستان تحت پوشش مرکز
 تحت پوشش مرکز ب) محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان

 ج) دو سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان تحت پوشش
د) محل اخذ مدرك تحصیلی سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان 

 تحت پوشش
اگر داوطلب فقط یکی از شرایط فوق را داشته باشد به شرط سپردن  -تبصره

 است.تعهد کتبی مبنی بر عدم درخواست مهمان دائم، ثبت نام بالمانع 
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 ها برنامه درسی و رعایت پیش نیاز درس
هاي درسی مصوب را اجرا نماید و دانشجو نیز  . دانشگاه موظف است برنامه1

 باشد. ملزم به رعایت پیش نیازهاي اعالم شده در برنامه ارائه دروس می
. اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودي بگیرد، با نظر 2

تواند درس پس نیاز را همراه با آن انتخاب  هاي اعالم شده می گروه آموزشی و بخشنامه
 و امتحان دهد. 

. درصورت عدم قبولی دردرس پیش نیاز، دانشجو موظف است، فقط همان 3
هاي بعدي انتخاب و تکرار نماید و نیازي به انتخاب  مدرس مردودي را بالفاصله در تر

  درس پس نیاز که از آن نمره قبولی گرفته نیست.
ها ضروري است و انتخاب واحد باید مطابق  . رعایت نظم واحدي رشته4

سرفصل و برنامه ارائه شده انجام شود و اگر دانشجویی در یک درس مردود شود ملزم 
تواند بدون گذراندن آن درس دانش  ره قبولی است و نمیبه تکرار آن درس و اخذ نم

 آموخته شود.
تواند از  . در صورتیکه دانشجو در یک درس اختیاري نمره مردودي بگیرد، می5

جدول دروس اختیاري درس دیگري را انتخاب و بگذراند با این حال نمره مردودي آن 
 شود. سال ورود محاسبه میدرس نیز در میانگین ترم و میانگین کل مطابق ضوابط 

. دانشجوي در آخرین نیمسال تحصیلی می تواند بدون در نظر گرفتن معدل 6
 واحد درسی را جهت تکمیل سرفصل انتخاب نماید. 24نیمسال قبل حداکثر تا سقف 

و ترم آخر ضروري  2نیاز درسها بجز موارد بند  . در هر صورت رعایت پیش7
 است.

توانند دروس گروه معارف خود را بدون هیچ  دینی میهاي  . دانشجویان اقلیت8
محدودیتی از بین دروس مندرج در جدول عمومی معارف اسالمی مصوب شوراي 

 عالی انقالب فرهنگی انتخاب نمایند.

 تعداد واحدهاي انتخابی در یک نیمسال تحصیلی
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 . دانشجو درهر نیمسال تحصیلی می تواند به شرط کسب میانگین الزم حداقل1
 واحد درسی در هر نیمسال انتخاب نماید.. 24و حداکثر  8

کنند، موظف به انتخاب  . دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می2
واحد درسی هستند، (بجز در آخرین نیمسال تحصیلی و یا مواردي که  12حداقل 

 بخاطر رعایت پیش نیاز مجبور به انتخاب تعداد واحد کمتر هستند).

گردد و  رعایت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد دانشجو می. عدم 3
 باشد. آموزش مرکز موظف به اجراي آن می

واحد  8. در ترم تابستان حداکثر تعداد واحد انتخابی، چه در مرکز و یا مهمان 4
 باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بیشتر نیست. می

ساس مصوبه شوراي دانشگاه براي مقطع . حداکثر تعداد واحدهاي انتخابی برا5
 کارشناسی بشرح زیر تعیین شده است.
 واحد 8حداقل تعداد واحد هر نیمسال 

 واحد 14باشد تا  12میانگین نیمسال قبل کمتر از 
 واحد 20باشد تا  99/16تا  12میانگین نیمسال قبل از 
 واحد 24باشد تا  20تا  17میانگین نیمسال قبل از 

 8معیار معدل، آخرین نیمسالی است که دانشجو در آن حداقل : 1نکته مهم 
واحد درس انتخاب و در امتحان آن شرکت نموده است. (دوره تابستان در جدول معیار 

 تاثیر ندارد)
توانند بدون محدودیت با رعایت پیش نیاز و برنامه ترمی  . دانشجویان می6

 دروس ارائه شده  و واحدهاي عملی را اخذ نمایند.
واحد درسی انتخاب  24تواند تا  . در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می7

 نماید.
در صورتی که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها دو درس نظري باقیمانده -8

 داشته باشد، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
 

 طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی
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 تحصیل براي دانشجویان:حداکثر مدت مجاز 

 شهریه متغیر25/1نیمسال با ضریب   5نیمسال +20کارشناسی غیرمشمول  -
 نیمسال 10دانشجوي کارشناسی مشمول  -
 نیمسال10دانشجوي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته غیرمشمول -
 نیمسال 12و قبل از آن  89دانشجوي کارشناسی مشمول ورودي -
کنند در صورت عدم  معافیت تحصیلی استفاده می. براي دانشجویانی که از 2

تکمیل سقف دوره در مدت فوق، دانشجو بعنوان اخراجی به حوزه نظام وظیفه معرفی 
شود. ادامه تحصیل پس از ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در حین خدمت سربازي  می

 .و یا پس از آن با رعایت سایر مقررات همانند سایر دانشجویان بالمانع است
سال  5کنند، اگر در مدت  . دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می3

نتوانند دوره را تکمیل نمایند، صرفاً بعنوان دانشجوي اخراجی باید به خدمت نظام 
وظیفه معرفی شوند و نباید انصراف دهند، بازگشت به تحصیل اینگونه دانشجویان با 

دائم پزشکی ،گواهی دائم کفالت امکان پذیر  ارائه گواهی پایان نظام وظیفه ،گواهی
 است و مراکز بدون اخذ مجوز نباید نسبت به ثبت نام آنها اقدام کنند.

 10سال( 5. حداکثر سنوات دانشجویان غیر ایرانی در دوره کارشناسی 4
 باشد. باشد و این مدت قابل افزایش نمی نیمسال) می

 
  افزایش سنوات مجاز تحصیلی

نامه آموزشی نتواند  که دانشجو در مهلت مقرر تعیین شده در آیین . در مواردي1
واحدهاي خود را به اتمام برساند و یا نتواند میانگین کل خود را جبران نماید در 

 صورت داشتن وضعیت تحصیلی مناسب امکان افزایش سنوات تحصیلی میسر است.
نیمسال تحصیلی  5آئین نامه آموزشی مقرر گردید  13به استناد تبصره ماده 

نیمسال مجاز) به سنوات تحصیلی مقطع کارشناسی اضافه و  20(عالوه بر سقف  
شهریه متغیربراي نیمسالهاي اضافه  25/1شهریه ثابت (مصوب هیات امنا) با ضریب 

 شده اخذ گردد.
. در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر یک نیمسال در صورت 2
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 شود. شوراي آموزشی استان به سنوات تحصیلی دانشجو اضافه میالتحصیلی با نظر  فارغ
. شماره دانشجوئی دانشجویانی که از سایر دانشگاهها به این دانشگاه منتقل 3

شود اما سنوات مجاز اینگونه  شوند از سال انتقال به آنها اختصاص داده می می
 گردد. دانشجویان از سال ورود در دانشگاه مبدا محاسبه می

براین براي محاسبه سنوات مجاز این دانشجویان فقط به شماره دانشجویی بنا
 اکتفا نمی شود ودقیقاً سال پذیرش درکنکور سراسري مدنظر قرار می گیرد.

واحد تطبیقی یک نیمسال تحصیلی از مجموع سنوات مجاز  15. به ازاي هر 4
 ا نمی شود.)شود. (شامل دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهه دانشجو کم می
دهند سنوات مجاز آنها از سال پذیرش  ـ دانشجویانی که تغییررشته می1تبصره 

 شود.  در دانشگاه محاسبه می
هاي فراگیر مجموعاً یک نیمسال  ـ نیمسال دانشپذیري دانشجویان دوره2تبصره 
آید. بدیهی است سنوات مجاز دانشجویان مشمول پذیرفته شده از طریق  به حساب می

هاي فراگیر از نیمسال تبدیل وضعیت به دانشجویی و در زمان درخواست معافیت  دوره
 شود. تحصیلی محاسبه می

کنند چنانچه امکان تکمیل  . دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می5
سقف دوره با افزایش دو نیمسال را نداشته باشند. الزم است به عنوان دانشجوي 

واحد مصوب دوره با عنوان 70ر صورت گذراندن حداقل اخراجی بدون انصراف و د
کاردانی به نظام وظیفه معرفی شوند و پس از مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه همراه 

 با مدارك الزم جهت بازگشت به تحصیل به مرکز/ واحد آموزشی مراجعه نمایند. 
ه باشد آن دسته از دانشجویانی که سنوات قانونی آنها به اتمام رسید -3تبصره 

وتعداد واحدهاي آنها درحدي است که امکان اخذ مدرك کارشناسی مقدور نباشد و 
توانند با صدور مجوز از  واحد مصوب را الزم دارند می 70یک عنوان درسی تا سقف 

طریق اداره کل خدمات آموزشی نسبت به اخذ واحد باقی مانده صرفا جهت اخذ 
 مدرك کاردانی اقدام نمایند.

اند ولی میانگین کل خود  یانی که سقف مصوب دوره را تکمیل نموده. دانشجو6
توانند از دو نیمسال سنوات مازاد (در قالب سنوات مجاز) براي  اند می را جبران نکرده
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تا 10واحد از درسهاي که قبالً آنها را با نمره بین   20اخذ واحدهاي جبرانی حداکثرتا 
 اند استفاده کنند . گذرانده 99/11

 
 رخصی تحصیلیم
نیمسال و  3هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  توانند در دوره دانشجویان می .1
 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند. 6هاي کارشناسی پیوسته  در دوره

 6تا  2تبصره: در صورتی که دانشجو درخواست مرخصی تحصیلی بمدت 
مدارك مستدل ازشوراي آموزشی استان  بایستی با ارائه نیمسال پی در پی داشته باشد می

 مجوز دریافت نماید.
هاي کاردانی  کنند در دوره دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می .2

نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کنند مدت  2یک نیمسال و کارشناسی پیوسته 
صی گردد و در زمان اخذ مرخ مرخصی تحصیلی جز سنوات مجاز دانشجو محاسبه می

باشد در غیراینصورت عدم  تحصیلی دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت می
 شود. مراجعه محسوب می

دانشجویانی که بعنوان مامور دولت، و یا همسر یکی از کارکنان یا همسر  .3
توانند با ارائه حکم و مدارك  شوند می یکی از دانشجویان بورسیه به خارج اعزام می

سال مرخصی دیگر بدون احتساب  4از خود از حداکثر مستدل عالوه بر مرخصی مج
در سنوات و با پرداخت شهریه ثابت بهره مند شوند. بدیهی است مدارك فوق 

 بایست به تشخیص و تائید شوراي آموزشی استان برسد. می
مدت مجاز مرخصی براي هر زایمان دانشجو دو نیمسال تحصیلی و   : 1تبصره 

 تحصیلی  و بدون پرداخت شهریه است.بدون احتساب در سنوات 

: مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو، در صورت تأیید پزشک معتمد   2تبصره
دانشگاه و شوراي آموزشی استان ، دو نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات 

 تحصیلی و با پرداخت شهریه  است. 
 

 انصراف از تحصیل
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 باید درخواست خود رادانشجویی که بخواهد از تحصیل انصراف دهد -1

( تکمیل نمودن فرم درخواست درسیستم .مرکز ارائه دهد بصورت کتبی به آموزش
 جامع خدمات آموزشی)

مرکز /واحد موظف است انصراف دانشجو را به صورت موقت در سیستم  -2
انقضاي مهلت مقرر( در صورتی که دانشجو انصراف خود را پس نگیرد)  ثبت و پس از

خدمات آموزشی توسط مرکز /واحد انجام  می  ریق سیستم جامعانصراف دائم از ط
 پذیرد.

پس از انقضاي مهلت (تا پایان نیمسال), انصراف دانشجو قطعی تلقی می -3
 شود.

درصورت ارائه تقاضاي کتبی دانشجو مبنی بر انصراف قطعی قبل از اتمام -4
نصراف قطعی در مهلت (حسب ضرورت هاي شغلی و غیره ...) ، مرکز موظف به ثبت ا

 سیستم جامع خدمات آموزشی می باشد .

تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده  دانشجوي انصرافی موظف است به کلیه-5
 .است عمل نماید

 .دانشجوي انصرافی می تواند مجدداً در آزمون ورودي دانشگاه شرکت کند-6

مرکز/واحد موظف است پس از قطعی شدن انصراف دانشجویی که از -7
عافیت تحصیلی استفاده می کند ، موضوع انصراف را به سازمان وظیفه عمومی ناجا م

 اعالم نماید .

تبصره:بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی براساس دستور العمل لغو 
 انصراف می باشد.

 
 لغو انصراف با شرایط ذیل امکانپذیر می باشد : 

 دانشجو مدرك کاردانی اخذ نکرده باشد .-1
درصورتیکه دانشجو معرفی نامه اي مبنی بر تائید انصراف براي ارگانها -2

وسازمانها دریافت کرده باشد جهت لغو انصراف موظف است نامه اي از ارگان یا 
 سازمان مربوطه مبنی بر بالمانع بودن لغو انصراف ارائه نماید .
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صورتی  دانشجویی که پس از انصراف معافیت تحصیلی او لغو شده است در-3
تواند تقاضاي لغو انصراف نماید که خدمت سربازي را به اتمام رسانده یا گواهی  می

 مبنی براینکه درحال گذراندن خدمت نظام وظیفه است ارائه نماید .
دانشجو از سوي محل اشتغال یا سایر سازمان هاي مجاز ممنوعیتی جهت -4

 ادامه تحصیل نداشته باشد .

واحد درسی باقیمانده در مقطع کاردانی و کارشناسی  15دانشجو به ازاي هر -5
 یک نیمسال سنوات مجاز داشته باشد. 

مدت وقفه تحصیلی دانشجوي لغو انصراف شده، جزو سنوات تحصیلی -6
 محسوب گردیده و ملزم به پرداخت شهریه ثابت و اخذ مرخصی تحصیلی می باشد .

 یارات شوراي آموزشی استان می باشد .لغو انصراف درحیطه اخت-7

 ها میانگین نمره
هاي دانشجویان در آن نیمسال بنام  در پایان نیمسال تحصیلی میانگین نمره

 شود. میانگین کل نیمسال محاسبه و در کارنامه وي ثبت می
دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند 

عدي درس یا دروس را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا  تمام چنانچه در نیمسال هاي ب
نمرات مردودي قبلی در ریز نمرات دانشجو ثبت ولی در میانگین کل دوره بی اثر و 
صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس مالك محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.(مورد 

می باشد)و دانشجویان  وپس از آن قابل اجرا 93-94فوق براي دانشجویان ورودي 
 سنوات قبل مشمول مقررات خاص خود می باشد.

 عدم مراجعه
عدم ثبت نام دانشجو در موعد مقرر بدون درخواست کتبی مبنی بر انصراف از 

 تحصیل یا مرخصی ، عدم مراجعه محسوب می شود.
دانشجوي عدم مراجعه می تواند با درخواست کتبی به مرکز/واحد محل تحصیل 

 ط ذیل تقاضاي لغو عدم مراجعه و صدور مرخصی تحصیلی نماید:با شرای
 لغو عدم مراجعه فقط براي یکبار در طول تحصیل امکان پذیر می باشد .-1
 نیمسال هاي عدم مراجعه جزو سنوات مجاز تحصیل محسوب می شود.-2
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پس از لغو عدم مراجعه باید مرخصی تحصیلی صادر گردد و مطابق ضوابط -3
 یک یا چند نیمسال عدم مراجعه به دانشگاه پرداخت شود .شهریه ثابت 

لغو عدم مراجعه در طول مدت مجاز سنوات و مرخصی تحصیلی به عهده -4
 مرکز/واحد  می باشد.

در صورتیکه دانشجوئی بیشتر از مدت مجاز مرخصی تحصیلی ، عدم مراجعه -5
 دارد لغو آن به عهده شوراي آموزشی استان می باشد .

واحد درسی باقیمانده در مقطع کاردانی و کارشناسی  15و به ازاي هر دانشج-6
 یک نیمسال سنوات مجاز داشته باشد. 

 
 نور انتقال دانشجویان پیام

. باتوجه به صدور مدارك یکسان در دانشگاه پیام نور انتقال دانشجو منتفی 1
 است.

نور با شرایط ذیل . انتقال از سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به پیام 2
 و فقط براي یکبار امکان پذیر است:

(با احتساب 10واحد درسی با میانگین حداقل 12متقاضی باید حداقل  -1-2
 دروس مردودي) در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

 نداشتن منع ادامه تحصیل در دانشگاه مبدأ .  -2-2
موزش عالی ممنوع می . انتقال از پیام نور به کلیه دانشگاه ها و موسسات آ3

 باشد.
. انتقال از دانشگاههاي خارجی مورد تایید وزارت علوم ،در مقطع کارشناسی 4

 براساس ضوابط و مقررات وزارت علوم و دانشگاه پیام نور مجاز می باشد .

 . محاسبه شهریه دانشجو تابع ضوابط دانشگاه است .5
 

 مهمان
جد شرایط ذیل باشد و با عنایت به . مراکز / واحدها در صورتیکه دانشجو وا 1

 نسبت به مهمان ( موقت یا دائم ) دانشجو اقدام نماید .  2ضرایب تعیین شده در بند 
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ازدواج دانشجوي دختر در زمان دانشجویی در صورتیکه محل اشتغال دائم -1-1
 همسر دانشجو قبل از ازدواج ،در نزدیکترین محل به دانشگاه مقصد باشد.

معلول شدن سرپرست خانواده در زمان دانشجویی به طوریکه  فوت  یا -2-1
 وي به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود .

 بیماري خاص دانشجو به تایید مراجع ذیصالح-3-1
 معلولیت موثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد.--4-1
وي به شهر دیگر با ارائه مستندات تغییر محل اشتغال دانشجو یا همسر  -5-1

 معتبر
. براساس دستور هفتم مصوبات چهلمین نشست هیات امناي دانشگاه شهریه 2

 دانشجویان مهمان به شرح ذیل می باشد :
) شهریه متغیر متقاضیان مهمان یا مهمان دائم به مراکز چهارگانه شهرتهران 1-2

 محاسبه  و اخذ  گردد . 2با ضریب 
) شهریه متغیر متقاضیان مهمان یا مهمان دائم به مراکز استانها و شهرهاي 2-2

 محاسبه  و اخذ می شود .  8/1لواسان ،دماوند،ري وحسن آباد  با ضریب 
) شهریه متغیر متقاضیان مهمان یا مهمان دائم از مراکز یانواحی پایین تر به 3-2

 محاسبه  و اخذ می شود . 6/1یب به ضر 2-2تا  2-1باالتر به غیر از شهرهاي بند 
 . مهمان شدن از نواحی باالتر به پایین تر بالمانع است . 3
. مهمان شدن دانشجو به سایردانشگاه هاي هم گروه به شرط عدم ارائه درس 4

 در نیمسال پایانی (ترم آخر) و موافقت دانشگاه مبدا و مقصد  بالمانع  می باشد.
حال حاضر کلیه دروس در نیمسال اول و دوم  شایان ذکر است در -یاد آوري 

 ارائه می شود.
.  شرایط مهمان و مهمان دائم  دانشجویان مرکز بین الملل برون مرزي 5

 (دانشگاه پیام نور) به داخل (دوره کارشناسی )
دانشجوي متقاضی مهمان  و  مهمان دائم در دوره کارشناسی باید یک   -1-5

احد درسی را در مرکز بین الملل با احتساب نمرات و 12نیمسال تحصیلی و حداقل 
 گذرانده باشد. 12مردودي با معدل 
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دانشجوي متقاضی مهمان یا مهمان دائم باید درخواست خود را با ذکر  -2-5
روز قبل از شروع نیمسال تحصیلی (مطابق تقویم آموزشی )به مرکز  45مورد، حداقل 

 بین الملل تسلیم کند.
شناسی مهمان شده به یکی از مراکز و واحدهاي داخل دانشجوي کار -3-5

% شهریه ثابت و متغیر ارزي کشور مبدا را در هر نیمسال تحصیلی به 50کشور باید 
صورت ریالی و به نرخ مرکز ارزرسمی در شروع ثبت نام و انتخاب واحد پرداخت 

 نماید .
شور مهمان دانشجویان دوره کارشناسی که به مراکز و واحدهاي داخل ک -4-5

یا مهمان دائم  شده اند جهت اخذ مدرك تحصیلی باید مطابق آیین نامه دانشجویان 
 برون مرزي در امتحان جامع مرکز بین الملل شرکت و نمرة قبولی کسب نمایند. 

پس از موافقت مرکز بین الملل براي مهمان  و یا مهمان دائم شدن    -5-5
مقصد مطرح تا نسبت به ثبت نام و اخذ  دانشجو موضوع در شوراي آموزشی استان

 شهریه مربوطه اقدام نمایند.
 

 مهمان اضطراري
براي دانشجویانی که بر اثر حوادث غیر مترقبه یا حکم ماموریت محل اشتغال یا 
زندگیشان تغییر نموده است، این امکان وجود دارد  تا دو هفته مانده به شروع امتحانات 

اضطراري نمایند. این تقاضا در شوراي آموزشی استان  نیمسال جاري، تقاضاي مهمان
مطرح و بررسی وبه عنوان تعیین محل آزمون مقطع کارشناسی ثبت می گردد.(تعیین 

 محل آزمون در دوره تابستان امکانپذیر نمی باشد.)
 

 تغییر رشته
 براي تغییررشته داشتن شرایط زیرالزامی است: 

 شرایط ادامه تحصیل را داشته باشد. . 1

هاي پیش دانشگاهی ومعادلسازي واحد درسی (به غیر ازدرس 12حداقل . 2
 ) گذرانده باشد. شده
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نمره آزمون ورودي وي از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده درهمان . 3
 رشته، همان سال و سهمیه کمتر نباشد.

و مواردي که با معرفی نامه سازمان  توجه: دانشجویان تکمیل ظرفیت، شاهد
شوند؛ نمره آزمون آنها اعالم نشده، و در صورت تقاضاي تغییر   سنجش معرفی می

 بایست به صورت موردي از سازمان سنجش استعالم شود. رشته می
تغییر رشته درهمان گروه آزمایشی ودر مقاطع هم سطح  ویا از باال به پایین . 4

 امکان پذیر است.
: تغییررشته کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی اعم از: آزمون سراسري/  تبصره

آیین نامه آموزشی دانشگاه می باشند  24فراگیر/ بدون آزمون که فاقد شرایط ماده 
 در صورت کسب شرایط ذیل بالمانع است.

دانشجویان گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر در صورت گذراندن حداقل  -الف
و باالتر می توانند در داخل دو گروه آزمایشی علوم  14ا معدل واحد درسی ب 12

 انسانی و هنر در مرکز/واحد محل تحصیل تغییر رشته دهند.

دانشجویان گروه آزمایشی علوم ریاضی و علوم تجربی با گذراندن حداقل  -ب
و باالتر می توانند به کلیه رشته هاي فعال در  14واحد درسی با معدل  12

 محل تحصیل تغییررشته نمایند.مرکز/واحد 

در صورتی که رشته مورد نظر دانشجو در مرکز ارائه نمی گردد پس از کسب  -ج
 شرایط تغییررشته می توانند تقاضاي مهمان دائم به مرکز مجري رشته نمایند.

 : رشته مهندسی معماري با شرایط بند ب مورد بررسی قرار می گیرد.1تذکر مهم
ها امکان  وجه به مدت مجاز تحصیل، پس از تطبیق درسدانشجو باید با ت. 5

 گذراندن واحد درسی باقی مانده دررشته جدید را داشته باشد.
هاي مشترك با عناوین، سرفصل و تعداد واحد  کلیه دروس عمومی و واحد. 6

اند عینا با همان نمره رد یا  مساوي دانشجویانی که در دانشگاه پیام نور تغییر رشته داده
 ماند. ول در کارنامه دانشجو باقی میقب

هاي خاص تعهد  دارند با اعالم موافقت  تغییررشته دانشجویانی که به دستگاه. 7
 کتبی آن سازمان مقدور است.

۱۱۴ 
 



 

 راھنمای دانشجویان ورودی جدید             

تغییر رشته به رشته هاي نیمه متمرکز به لحاظ پذیرش با آزمون عملی امکان . 8
 پذیر نیست.

اي شود،  که امکان ادامه  انحهدر مواردي که دانشجو دچار بیماري یا س. 9
تحصیل درآن رشته مقدور نباشد، با ارسال مدارك، و نظر شوراي آموزشی استان، 

تواند بدون کسب شرایط تغییر رشته درهمان گروه یا تغییر گروه آزمایشی تغییر  می
 رشته دهد.
 تا زمانی که با تغییر رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام. 10

 در رشته قبلی یا  استفاده از مرخصی تحصیلی است.
 تواند تغییر رشته دهد. دانشجو درطول تحصیل فقط یکبار می. 11
درصورت موافقت با تغییر رشته و ثبت نام در رشته جدید حق بازگشت به . 12

 رشته قبلی را نخواهد داشت. 
شود  یه میواحد مصوب را گذرانده باشد، توص 70دانشجویی که  حداقل . 13

 براي تحصیل در رشته جدید از طریق پذیرش مجدد در آزمون ورودي اقدام نماید. 
دانشجویان تا شش هفته مانده به شروع نیمسال تحصیلی بعدي فرصت . 14

 دارند مدارك و تقاضاي تغییر رشته را به مرکز/ واحد خودارائه نمایند.
 

 تغییر مشخصات دانشجو
از قبولی در دانشگاه، مشخصات خود را تغییر  . در صورتی که دانشجو پس1

دهد، الزم است مدارك قانونی شامل: صفحه اول و سوم شناسنامه را به مرکز/واحد 
محل تحصیل تحویل و در صورت تغییر نام یا نام خانوادگی مراکز جهت بررسی مورد 

 د.) به آموزش استان ارسال نماین1را به همراه فرم تکمیل و تائید شده (ت م/
. دانشجویانی که نام و نام خانوادگی آنها در کارت دانشجویی یا سیستم جامع 2

خدمات آموزشی اشتباه ثبت شده، الزم است مدارك قانونی خود را شامل: صفحات 
) جهت بررسی به 1اول و سوم شناسنامه به همراه فرم تکمیل و تائید شده (ت م /

 آموزش استان تحویل دهند.

اي بغیر از نام و نام خانوادگی دانشجویان توسط  اي شناسنامه. کلیه مغایرته3
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گردد. و اصالح  کارشناسان مراکز/واحدها در سیستم جامع خدمات آموزشی اصالح می
 شود. نام و نام خانوادگی در مراکز استانی دانشگاه انجام می

 
 تطبیق واحد (معادلسازي)

صوبه شوراي دانشگاه پذیرش واحدهاي درسی با عنایت به یکصد و دومین م
 گیرد. براساس شرایط زیر صورت می

.دانشجو باید بالفاصله پس از ثبت نام (ترجیحا قبل از انتخاب واحد 1
 )درخواست معادلسازي دروس خود را به آموزش محل تحصیل ارائه نماید.

ها و موسسات آموزشی و پژوهشی ویا  واحدهاي درسی در دانشگاه. 2
و غیرانتفاعی مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات وفناوري ویا دانشگاههاي غیردولتی 

 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پژشکی قابل بررسی می  باشد.

هاي آزاد اسالمی دفتر گسترش آموزش  : مرجع تأیید واحدهاي دانشگاه1تبصره
 عالی است. 

: صرفاً دروس عمومی مراکز تربیت معلم مطابق جدول ارائه شده قابل 2تبصره
 پذیرش است.

%(هشتاد درصد) محتواي 80هاي گذرانده شده قبلی با  محتواي آموزشی درس. 3
واحدهاي مشابه در رشته جدید مطابقت داشته باشد تشخیص آن بعهده گروه آموزشی 

 و پژوهشی مراکز استانی است.
درمعیار صفر تا بیست و معادل آن  10هاي دانشجو در هر درس حداقل  نمره. 4

هاي دولتی، روزانه، شبانه، نیمه حضوري، مجازي،  عیارها، براي دانشگاهدر سایر م
 اي باشد. هاي فنی و حرفه نور، مراکز تربیت معلم، آموزشکده پیام

درمعیار صفر تا بیست ومعادل آن  12هاي دانشجو در هردرس حداقل  نمره. 5
ی، مؤسسات هاي غیردولتی، دانشگاه آزاد اسالم در سایر معیارها، براي دانشگاه

 غیرانتفاعی،  حوزه هاي علمیه ودانشگاه جامع علمی کاربردي باشد.
حوزه علمیه قم و خراسان(مشهد)  با  3و 2و  1دروس گذرانده شده سطح 

 رعایت سایر مقررات براي مقطع کاردانی و کارشناسی قابل معادلسازي می باشد.
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هاي کاردانی و  دوره: دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد براي 1تبصره
 باشد. کارشناسی قابل بررسی و معادلسازي می

 4: تشخیص شمول مدارك دانشجویان خارج ازکشور بایکی از بندهاي (2تبصره
 باشد. ) برعهده اداره کل خدمات آموزشی می5و 

هاي داخلی  هاي معادل،کوتاه مدت پیام نور ویا دوره واحدهاي درسی دوره. 6
هاي پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردي براي تطبیق واحد در  ها و دوره دانشگاه

 صورت احراز شرایط زیر قابل پذیرش است.
 هارا در دانشگاه پیام نور گذرانده باشد الف) دانشجو درس یا درس

هاي پودمانی دانشگاه علمی کاربردي، به  ب) واحدهاي گذرانده شده در دوره
 12فوق وارائه گواهی مربوطه، با نمره حداقل شرط قبولی در امتحان جامع دانشگاه 

 قابل بررسی ومعادلسازي است.
وپس از آن  83هاي پودمانی ورودي سال  تبصره: دانش آموختگان  دوره

گردد پذیرفته  درصورتیکه درآزمون مقاطع باالتر که ازطریق سازمان سنجش برگزار می
 باشند.  شوند، از آزمون جامع معاف می

دلسازي هر واحد درسی، شهریه متغیر یک واحد درسی خودخوان .به ازاي معا7
طبق جدول شهریه نیمسال تحصیلی که در آن تقاضاي تطبیق واحد داده است اخذ 

 خواهد شد.
= متوسط، 2=ضعیف، 1= مردود، 0هایی که درمعیار صفر تا چهار باشد: ( نمره. 8

و نمره عالی  14ادل ، نمره خوب مع12= عالی)؛ نمره متوسط معادل 4= خوب، و 3
شود. معادل سازي در سایر معیارها به عهده اداره کل خدمات  تعیین می 17معادل 

 آموزشی خواهد بود.
تبصره: چنانچه واحدهاي ارائه شده فاقد تعداد واحد باشد مراتب بهمراه مدارك 

 موردنیاز براي بررسی به اداره کل خدمات آموزشی ارسال شود.
ساعت گذرانده شده معادل یک واحد درسی محسوب  16 الزم به ذکر است هر

 می شود.
تعداد واحد درس تطبیقی نباید کمتر از تعداد واحد درسی رشته جدید باشد . 9
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صورت تلفیقی چند واحد  توان به درصورتی که تعداد واحد یک درس کمتر باشد می
گین نمرات درسی مرتبط را،بایک درس تطبیق و معادلسازي نمود در هر صورت میان

 هاي تطبیقی نباید از حد نصاب نمرات تعیین شده کمتر باشد. درس
 گردد. هاي تطبیقی درمیانگین کل محاسبه می کلیه نمرات درس. 10

واحد درسی تطبیق شده، یک نیمسال از مجموع سنوات  15: به ازاي هر1تبصره 
 مجاز دانشجو کسرخواهد شد.

تغییر رشته و یا دانشجویان انتقالی از : شروع سنوات مجاز دانشجویان 2تبصره 
ها، از سال پذیرش دانشجو در آزمون سراسري یا فراگیرمحاسبه خواهد  سایر دانشگاه
 براي ایشان اجرا نمی شود.) 1شد.(تبصره 

دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته که داراي مدرك .  براي 11
شگاهی هستند، هیچ یک از واحدهاي مقطع کاردانی (پیوسته) و فاقد مدرك پیش دان

 کاردانی آنان معادل سازي نمی شود.
شدگان مقطع  واحدهاي گذرانده شده در مقطع کاردانی، براي پذیرفته. 12

 کارشناسی ناپیوسته قابل معادلسازي نمی باشد.
.چنانچه تقاضاي دانشجو در موعد مقرر تحویل آموزش شده ولی اخذ 13

د شده از موسسه قبلی بعد از موعد مقرر ارسال شود تطبیق واحد کارنامه نمرات تایی
 بالمانع است.

 
 مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد و دکتري -ب

 شرایط ورود
دانشجوي کارشناسی ارشد ناپیوسته از طریق آزمون تحصیالت تکمیلی سازمان 

ودي مطابق هاي فراگیر و دانشجوي دکتري تخصصی از طریق آزمون ور سنجش یا دوره
 شوند. ضوابط و شرایط پذیرفته می

 
 ارشد  شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی

هاي  هاي علوم، شامل گروه دارندگان مدرك کارشناسی رسمی و باالتر در رشته
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هاي  علوم پایه، علوم پزشکی، علوم دامپزشکی، علوم کشاورزي و علوم مهندسی و رشته
مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و  12میانگین حداقل  تحصیلی علوم انسانی و هنر با

فناوري یا وزارت بهداشت می توانند در آزمون ورودي فراگیر دانشگاه یا آزمون 
 تحصیالت تکمیلی سازمان سنجش آموزش کشور شرکت و پذیرفته شوند. 

 
 (PHD)شرایط پذیرش در مقطع دکتري تخصصی 

داوطلبان مواد امتحانی هر رشته تحصیلی  علمیبه منظور سنجش میزان توانایی 
هاي مطالعاتی مطابق جدول مربوطه در دفترچه راهنماي ثبت نام اعالم  به تفکیک حوزه

 گردد. می
پذیرش در دوره دکتري تخصصی در هر سال مطابق ضوابط و آزمون کتبی که -

ن چند برابر شدگا کند انجام و اسامی پذیرفته سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می
 شود. ظرفیت جهت مصاحبه علمی به دانشگاه معرفی می

و  پذیرفته شدگان نهایی بر اساس نمرات آزمون کتبی، مصاحبه علمی اسامی -
که از سوي هیات عالی گزینش صورت خواهد گرفت،  هاي عمومی احراز صالحیت

 تعیین و اعالم خواهند شد.
بایست مدرك رسمی کارشناسی براي ثبت نام در آزمون دکتري تخصصی می -

ارشد مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوري و یا وزارت بهداشت که همنام با 
 رشته دوره دکتري باشد توسط دانشجو ارائه گردد.

 شرایط ثبت نام
دانشجوي پذیرفته شده موظف است در زمانی که توسط دانشگاه اعالم  .1

 نام از طریق سامانه جامع خدمات آموزشی) شود براي ثبت نام مراجعه نماید. (ثبت می
اي که دالیل موجه براي عدم مراجعه جهت ثبت نام ارائه  تبصره: پذیرفته شده

تواند  کند، در صورت موجه شناخته شدن دالیل وي، با مجوز شوراي آموزش استان می
 نام نماید. ثبت

ات دانشجو موظف است در زمان مقرر براساس تعرفه و مقررات مصوب هی .2
 هاي الزم را پرداخت کند. امناء دانشگاه، شهریه
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 8لغو عدم مراجعه ایشان براساس مدت سنوات مجاز باقیمانده و به ازاي هر  .3
واحد یک نیمسال و یک نیمسال براي پایان نامه قابل بررسی می باشد الزم به ذکر است 

براي یکبار این قاعده شامل دانشجویان مشمول نمی گردد و لغو عدم مراجعه فقط 
 امکانپذیر است.

بدیهی است مدت زمان عدم مراجعه مرخصی تحصیلی با احتساب در  .4
 سنوات و پرداخت شهریه خواهد بود.

 لغو عدم مراجعه یک نیمسال تحصیلی براي مشمولین می باشد. .5
تبصره: در مقطع دکتري بررسی یک نیمسال وقفه نیز برعهده شوراي آموزشی 

 استان می باشد.

گردد، باید شهریه ثابت نیمسال و یا  ویی که عدم مراجعه ایشان لغو می.دانشج6
هاي تحصیلی را که در آنها مراجعه نکرده است، پرداخت نماید در این صورت  نیمسال

 شود. عدم مراجعه نامبرده به مرخصی تحصیلی تبدیل می
 

 تعداد واحدهاي درسی در کارشناسی ارشد و دکتري
تعداد واحدهاي درسی الزم شامل واحدهاي درسی الزامی، انتخابی و اختیاري -1

نامه برحسب رشته تحصیلی  براي گذراندن دوره کارشناسی ارشد با احتساب واحد پایان
واحد است که  36واحد درسی و مجموع واحدهاي دوره دکتري  32حداکثر28حداقل 

واحد آن  24تا  18واحدهاي درسی ؛ واحد آن  18تا  12پژوهشی  –در شیوه آموزشی 
واحد آن واحدهاي درسی مرتبط با  8تا  3مربوط رساله است.  در شیوه پژوهشی 

واحد آن مربوط به رساله است که در برنامه درسی مصوب  33تا  28موضوع رساله و 
 هر رشته تعیین می شود. 

-آموزشی تبصره: تعداد واحد پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد در شیوه
واحد درسی براي همه رشته ها و براساس برنامه  6و حداکثر  4پژوهشی حداقل 

 باشد. مصوب می

 هاي جبرانی و اضافی درس
شود در  دانشجوي کارشناسی ارشد در هر رشته تحصیلی که پذیرفته می .1
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صورتی که رشته کارشناسی یا رشته پذیرفته شده در کارشناسی ارشد متناسب نباشد 
تعدادي از دروس کارشناسی مرتبط با کارشناسی ارشد پذیرفته شده را بعنوان باید 

 دروس جبرانی بگذرانند.
هاي پیش نیاز و اضافی (با توجه به عدم ارتباط  نوع درس و نحوه ارائه درس .2

 گردد. مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) توسط گروه آموزشی مربوطه تعیین می
واحد و  12جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر تعداد واحدهاي درسی  .3

هاي اضافی در هر یک  واحد و حداکثر تعداد واحد درس 6در دوره دکتري تخصصی 
 باشد. واحد می 8هاي کارشناسی ارشد یا دکتري تخصصی  از دوره

 
 تعداد واحدهاي ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی

و  6یلی حداقل تواند در هر نیمسال تحص دانشجوي کارشناسی ارشد می .1
تواند در هر نیمسال تحصیلی  واحد درسی و دانشجوي دکتري تخصصی می 14حداکثر 
واحد درسی طبق برنامه اعالم شده توسط معاون آموزش و  10و حداکثر  6حداقل 

 سنجش دانشگاه اخذ نماید.
برنامه درسی دانشجوي دکتري تخصصی در مرحله آموزشی، با عنایت به برنامه  .2

ظر استاد راهنما و با تائید گروه آموزشی مربوط به تصویب شوراي دانشکده مصوب با ن
 هاي خود در این مرحله است.  شود. و دانشجو موظف به گذراندن کلیه درس تعیین می

: چنانچه میانگین یک نیمسال تحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد 1تبصره
 واحد می باشد. 8انتخاب حداکثر  باشد دانشجو در نیمسال بعد مجاز به 14کمتر از 

: در آخرین نیمسال تحصیلی در مرحله آموزشی، دانشجو از رعایت 2تبصره
 شرط حداقل واحد انتخابی معاف است.

در صورتی که دانشجوي کارشناسی ارشد و دانشجوي دکتري تخصصی براي  .3
سی را با تواند آن یک عنوان در فراغت از تحصیل یک درس باقی مانده داشته باشد می

نظر مرکز و تصویب آموزشی استان با رعایت سقف انتخاب واحد به همراه پایان نامه 
 یا رساله انتخاب و بگذراند.

تبصره: همراه با درس پایان نامه یا درس سمینار تحقیق و تتبع نظري امکان اخذ 
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 درس روش تحقیق و یا دروس جبرانی میسر نمی باشد.

کند، بجز در آخرین نیمسال  لی استفاده میدانشجویی که از معافیت تحصی .4
واحد درسی را در هر نیمسال تحصیلی انتخاب  8تحصیلی مرحله آموزشی باید حداقل 

 کند.
 

 طول دوره تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتري
 سال و در دوره دکترا حداقل 5.مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد 1

نیمسال می باشد و در صورت ضرورت به پیشنهاد استاد  8شش نیمسال و حداکثر 
راهنما و تایید شوراي تخصصی دکتري رشته مربوط در هر دو شیوه می توان حداکثر 
تا دو نیم سال تحصیلی به این مدت افزود. این مدت براي دانشجویان مشمول که از 

نشجویان سال و براي دا 5معافیت تحصیلی استفاده می نماید، در هر دو شیوه 
 سال می باشد. 3کارشناسی ارشد 

 10نیمسال تحصیلی (عالوه بر سقف  3: در مقطع کارشناسی ارشد 1تبصره
نیمسال مجاز) به سنوات تحصیلی دانشجو اضافه و شهریه ثابت (مصوب هیأت امنا) با 

 براي نیمسال هاي اضافه شده اخذ می گردد.  25/1ضریب 
دهاي دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل .در صورتی که دانشجو نتواند واح3

با موفقیت بگذراند و حسب مورد، پایان نامه یا رساله خود را تکمیل ننماید دانشجوي 
 شود. اخراجی محسوب می

تواند از طریق شرکت مجدد در آزمون ورودي مجدداً  .دانشجوي اخراجی می4
درسی که قبالً گذرانده  در دانشگاه پذیرفته شود، در این صورت تعدادي از واحدهاي

 شود. است با رعایت ضوابط طبق مقررات معادلسازي می

 
 حذف و اضافه

تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته،  دانشجو می .1
هاي اخذ  پس از شروع نیمسال تحصیلی و در زمان مقرر نسبت به حذف و اضافه درس

ها و واحدهاي انتخابی وي بعد از حذف  د درسشده اقدام کند، مشروط بر آنکه تعدا
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 واحد نباشد. (بر اساس تقویم آموزشی) 5کمتر از 
تواند تا یک هفته به پایان نیمسال تحصیلی،  در صورت اضطرار، دانشجو می .2

هاي اخذ شده خود را حذف کند. مشروط بر آن که تعداد  یک یا چند درس از درس
واحد کمتر نشود. در غیراینصورت  5حد مجاز ها و واحدهاي باقیمانده وي از  درس

 شود. کل نیمسال تحصیلی حذف می
تبصره: در صورتی که دانشجو در امتحانات پایان نیمسال شرکت نکند و نمره 

 درج می شود .3صفر دریافت نماید طبق مقررات صفر غایب حذف و باکد 

از در صورت حذف نیمسال تحصیلی، آن نیمسال تحصیلی جزو حداکثر مج
 شود. تحصیل دانشجو محسوب و به مرخصی تحصیلی تبدیل می

 
 مشروطی

و دانشجوي دکتري 14اگر میانگین کل دانشجوي کارشناسی ارشد کمتر از 
شود. در  باشد وضعیت دانشجو به دانشجوي مشروطی تبدیل می 16تخصصی کمتر از 

ي اعطا صورت مشروط شدن دانشجو در پایان دوره، هیچ نوع مدرك تحصیلی به و
شود. براي رفع این مشکل دانشجویان، تعدادي درس در قالب دروس جبرانی به  نمی

 12شود. دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از دروسی که نمره آنها بین  دانشجویان ارائه می
باشد  می 99/15تا  14باشد و در دوره دکتري از دروسی که نمره آنها بین  می 99/13تا 
 واحد را مجدداً اخذ و بدینوسیله معدل خود را به حدنصاب الزم برسانند.  توانند تعدادي می

 
 مرخصی تحصیلی

تواند حداکثر براي دو نیمسال تحصیلی متوالی  دانشجوي کارشناسی ارشد می .1
نیمسال تحصیلی  3تواند حداکثر براي  یا متناوب و دانشجوي دکتري تخصصی می

 استفاده کند.متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی 
کند تنها یک نیمسال  تبصره: دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می

 تواند از مرخصی تحصیلی استفاده کند. تحصیلی می
مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب  .2
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شود و دانشجو موظف است در مدت استفاده از مرخصی تحصیلی، شهریه ثابت  می
تحصیلی مربوط را بپردازد. صدور مرخصی تحصیلی بدون پرداخت شهریه نیمسال 

 ثابت فاقد اعتبار است.
دانشجویان خانم در مقطع کارشناسی ارشد می توانند عالوه بر مرخصی هاي  .3

مندرج در بند یک، از پنج نیمسال مرخصی زایمان (مرخصی بدون احتساب در سنوات 
 و با پرداخت شهریه) استفاده نمایند.

 
 ضوابط انتقال یا مهمان
باشد و  هاي تحصیالت تکمیلی در داخل کشور ممنوع می انتقال دانشجو در دوره

تواند با ارائه مدارك مستدل، پس از تایید شوراي  تنها در شرایط خاص دانشجو می
آموزش استان (مطابق شیوه نامه ارسالی) حداکثر دو نیمسالدر مقطع کارشناسی ارشد 

شجویان در اولین نیمسال و آخرین نیمسال تحصیلی نمی توانند به مهمان شود. دان
 صورت مهمان تحصیل کنند. 

 
 تغییر رشته

ارشد و در دوره  تغییر رشته تحصیلی/ تغییر گرایش و انتقال در دوره کارشناسی
 باشد.  دکتري تخصصی ممنوع می

 
 معادلسازي

کارشناسی ارشد  درخواست معادلسازي دانشجویان مقطع کارشناسی دکتري  و
 در گروه آموزشی وپژوهشی استان به شرط موارد ذیل قابل بررسی و اقدام می باشد:

واحــدهاي درســی در دوره هــاي مــورد تاییــد دانشــگاهها وموسســه هــاي    -1
آمــوزش عــالی مــورد تاییــد وزارت علــوم ، تحقیقــات وفنــاوري یــا وزارت بهداشــت 

 ،درمان وآموزش پزشکی گذرانده شده باشد.
ــده در   1ه تبصــر ــده ش ــمینار و دروس گذران ــه ، س ــان نام : واحــدهاي درس پای

 دوره هاي معادل و دروس دانشپذیري به هیچ عنوان معادلسازي نمی شود.
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ــه،   -2 ــی روزان ــده شــده کارشناســی ارشــد در دانشــگاههاي دولت دروس  گذران
و در مقطـع دکتـري    14شبانه، نیمـه حضـوري ، مجـازي و  پیـام نـور بـانمره حـداقل        

همچنــین دانشــگاههاي غیــر دولتــی ، غیرانتفــاعی ،دانشــگاه آزاد  16ا حــداقل نمــره بــ
اسالمی (درصورت مصـوب بـودن رشـته محـل)، دانشـگاه جـامع علمـی کـاربردي و         
ــع    ــور در مقطـ ــارج از کشـ ــگاههاي خـ ــان) و دانشـ ــم و خراسـ ــه قـ ــوزه (علمیـ حـ

در  18و در مقطـع دکتــري بــا نمــره حــداقل   16کارشناسـی ارشــد بــا نمــره  حــداقل   
 گیرد. معیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیار ها مورد بررسی قرار می

گذرانــده شــده دانشـــجو بــراي دروس جبرانــی از سرفصـــل     نمــره درس  -
ــراي دروس اصــلی حــداقل   16کارشناســی ارشــد حــداقل   ــل معادلســازي  14و ب قاب

 می باشد.

ال از حــداکثر واحــد از درســهاي پذیرفتــه شــده ، یــک نیمســ 8بــه ازاي هــر -3
 مدت مجاز تحصیل دانشجودر مقطع کارشناسی ارشد، کاسته می شود.

محتواي آموزشـی درسـهاي گذرانـده شـده قبلـی بـا هشـتاد درصـد محتـوي          -4
ــی و پژوهشــی     ــروه آموزش ــه تشــخیص گ ــی ب ــته تحصــیلی فعل درس مشــابه در رش

 همخوانی داشته باشد.

ــد    - ــازي نبای ــل معادلس ــلی قاب ــدهاي دروس اص ــوع واح ــداکثر مجم  12از ح
 واحد مجموع واحدهاي درسی رشته تحصیلی فعلی تجاوز نماید.

 12کلیه درسهایی کـه دانشـجو قـبال در دانشـگاه پیـام نـور بـا حـداقل نمـره           -
ــن       ــدد در ای ــذیرش مج ــورت پ ــت در ص ــده اس ــد گذران ــی ارش ــع کارشناس در مقط

 دانشگاه قابل معادلسازي است.

ــا رعایــت  دروس گذرانــده شــده درســطح ســه حــوزه علمیــه  قــم وخراســان ب
 سایر مقررات براي مقطع کارشناسی ارشد قابل معادلسازي است.

ــراي مقطــع   -5 ــوان ب ــه هــیچ عن ــر ب ــایین ت ــاطع پ ــده شــده در مق دروس گذران
 کارشناسی ارشدو دکتري  قابل معادلسازي نمی باشد.

جهـــت تطبیـــق واحـــد دروس دوره هـــاي تحصـــیالت تکمیلـــی در       -6
) بــه همــراه اصــل 1-مرکز/واحــد الزم اســت درخواســت دانشــجو بــه همــراه فــرم (م
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ــروه     ــه گ ــیلی ب ــال تحص ــین نیمس ــی  در اول ــت بررس ــده ، جه ــه دروس گذران کارنام
 آموزشی وپژوهشی استان ارسال شود.

   
 مقررات آموزشی دانش آموختگان

و دوره  68-72ي درسی الزم براي گذراندن دوره کاردانی بین تعداد واحدها .1
، دوره کارشناسی  130-140، کارشناسی پیوسته بین  68-72کارشناسی ناپیوسته بین 

 واحد درسی می باشد.  36، دوره دکتري تخصصی  28-32ارشد بین 
دانشجوي تمامی مقاطع تحصیلی می توانند براي ارتقاء میانگین کل، اقدام به  .2

 انتخاب درس حفظ جزء سی قرآن کریم نمایند.

دروسی که دانشجو از سرفصل رشته خود، به صورت مازاد بر برنامه پیش بینی  .3
 شده گذرانده باشد، در میانگین کل محاسبه خواهد شد.

واحد  68دانشجوي مقطع کارشناسی پیوسته، می تواند پس از گذراندن حداقل  .4
، 12موزشی و کسب حداقل میانگین کل درسی رشته تحصیلی، مطابق مقررات آ

انصراف از تحصیل داده و تقاضاي صدور مدرك کاردانی را نماید. شایان ذکر است پس 
از صدور مدرك کاردانی، دانشجو امکان برگشت به تحصیل و انتخاب واحد براي 

 تکمیل سرفصل کارشناسی را نخواهد داشت.

 صدور مدارك پایان تحصیالت

ناسی پس از تکمیل سرفصل رشته تحصیلی، مطابق برنامه دانشجوي مقطع کارش .1
، دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد پس از 12ارائه دروس و کسب حداقل میانگین کل 

، و دانشجوي مقطع دکتري تخصصی پس از کسب 14کسب میانگین کل حداقل 
، و پس از تکمیل مدارك پرونده دانش آموختگی (مطابق لیست 16میانگین کل حداقل 

تواند جهت انجام امور دانش آموختگی به مرکز محل تحصیل  می مرکز) عالمیا
 مراجعه و براي صدور گواهینامه موقت پایان تحصیالت اقدام نماید.

دانشجویی که میانگین کل وي در پایان دوره تحصیل، کمتر از حد نصاب الزم  .2
 دریافت خواهد کرد.مقطع تحصیلی مربوطه باشد، صرفا گواهی تعداد واحد گذرانده 
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تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو تاریخ آخرین نمره قطعی ثبت شده درس در  .3
سیستم جامع آموزشی گلستان می باشد و براي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 
شیوه پژوهشی تاریخ دفاع از پایان نامه و دانشجویان مقطع دکتري تاریخ دفاع از رساله 

 می گردد. تاریخ دانش آموختگی محسوب

دانشجویان شیوه آموزشی پژوهشی باید قبل از انتخاب پایان نامه حداقل  .4
نمره پایان نامه در  94-95را کسب نمایند و براي ورودیهاي سال تحصیلی  14میانگین 

 میانگین کل محاسبه نمی شود.

صدور تاییدیه تحصیلی مدارك پایان تحصیالت دانش آموختگان به عهده  .5
تایید گواهی اشتغال به تحصیل (پس  محل    تحصیل  آنان می باشد.  مرکز      استان

از اخذ از مرکز محل تحصیل)  به   منظور خروج از کشور و یا   تایید   مدارك   پایان   
تحصیالت   به  همراه  ریز نمرات تایید شده، جهت ارائه به دانشگاههاي خارجی، از 

علوم، تحقیقات و فناوري به آدرس طریق   سامانه   خدمات  آموزشی وزارت 
http://mad.msrt.gov.ir/EDUS/Default.Aspx .صورت می گیرد 

دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم اجتماعی گرایش  .6
مددکاري اجتماعی و رشته مهندسی پزشکی پس از دریافت گواهینامه موقت پایان 

بایستی حضورا براي تایید مدارك و معرفی تحصیالت به همراه کارنامه تایید شده، 
 براي گذراندن طرح کارآموزي به اداره کل خدمات آموزشی مراجعه نمایند.

دانش آموختگان غیرایرانی، براي دریافت دانشنامه بایستی به همراه مستندات  .7
مربوط به خروج از کشور یا تمدید اقامت جهت تحصیل در مقاطع باالتر تحصیلی به 

 خدمات آموزشی مراجعه نمایند.اداره کل 
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 تقویم آموزشی 

 دانشگاه پیام نور     

 

 95-96سال تحصیلی           
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 95-96سال تحصیلی   -تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور

 نیمسال اول (ترم پاییز)

 موضوع ردیف
 تاریخ

 پایان شروع

 13/06/95 16/05/95 ارائه دروس (کالس) درسیستم براي مراکز 1

 13/06/95 16/05/95 تعریف اساتید براي دروس در سیستم   2

 13/06/95 16/05/95 بارگذاري مدارك تحصیلی مدرسین مدعو 3

 15/06/95 01/06/95 ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش 4

 15/06/95 01/06/95 ثبت دروس معادل سازي شده 5

درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن دانشجویان و تایید توسط ارائه  6
 مرکز مبدا و مقصد

01/06/95 15/06/95 

 25/06/95 13/06/95 ثبت نام و انتخاب واحد 7

از زمان شروع ثبت نام تا پایان  زمان درخواست وام 8
 ثبت نام

 10/09/95 15/06/95 انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  9

 02/10/95 27/06/95 زمان کالسهاي رفع اشکال گروهی 10

هاي جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد  ثبت نام و انتخاب واحد ورودي 11
 رسمی

31/06/95 06/07/95 

هاي جدید کارشناسی و کارشناسی درخواست معادلسازي دروس ورودي  12
 ارشد رسمی

31/06/95 06/07/95 

 15/08/95 17/07/95 تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود 13

 18/08/95 17/07/95 درخواست معافیت تحصیلی براي دانشجویان مشمول 14

 17/08/95 17/07/95 معرفی دانشجوي اتباع غیر ایرانی به منظور انجام امور کنسولی 15

 02/10/95 06/07/95 هاي جدید هاي رفع اشکال گروهی ورودي زمان کالس 16

 19/07/95 12/07/95 حذف و اضافه 17
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ها و مراکز مجري دکتري الزم است برنامه امتحانات دوره دکتري را در  استان *
 حدفاصل زمان اعالم شده تنظیم نمایند.

براي دروس چند  :نظر به سؤاالت و نتایج آزمونحداکثر زمان درخواست تجدید 
روز پس از اعالم نمره می باشد و  5ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا  72اي  گزینه

روز  7تا  3حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سواالت تشریحی هر عنوان درسی 

 18/09/95 اتمام زمان اصالح نمره و درس 18

 24/09/95 03/09/95 ارزشیابی اساتید 19

 13/09/95 01/09/95 تغییر و تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد 20

 13/09/95 01/09/95 تغییر و تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراري) 21

 17/09/95 اتمام زمان ثبت دروس معادلسازي شده 22

 NP ( 20/09/95دریافت فایل اطالعات آزمونی ( 23

 28/10/95 پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی 24

 28/10/95 کارشناسی ارشدپایان ثبت نمره میان ترم  25

 27/10/95 28/09/95 دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو 26

بازبینی وضعیت صدور معافیت تحصیلی مشمول و روادید تحصیلی  27
 دانشجویان غیرایرانی ورودي نیمسال اول

30/10/95 30/11/95 

 27/10/95 04/10/95 *زمان  امتحانات  28

 29/10/95 04/10/95 قرائت پاسخنامه 29

 3/11/95 04/10/95 ثبت نمرات تشریحی کارشناسی 30

 9/11/95 حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال 31

 14/11/95 06/11/95 تایید درس توسط کاربران مراکز و واحدها 32

 30/11/95 15/11/95 زمان تایید حق التدریس توسط اساتید 33

 30/11/95 21/11/95 تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها  34

 10/12/95 01/12/95 تایید حق التدریس اساتید توسط استان  35
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ت تجدید باشد. و  حداکثر زمان درخواسپس از برگزاري امتحان هر عنوان درسی می
 نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعالم نمرات هر درس.

 نیمسال دوم (ترم بهار)

 موضوع ردیف
 تاریخ

 پایان شروع

 30/10/95 04/10/95 ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش 1

مبدا ارائه درخواست مهمان (موقت، دائم) شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز  2
 و مقصد

04/10/95 30/10/95 

 20/10/95 11/10/95 ارائه دروس (کالس) درسیستم براي مراکز 3

 20/10/95 11/10/95 تعریف اساتید براي دروس در سیستم 4

 30/10/95 11/10/95 بار گذاري مدارك تحصیلی مدرسین مدعو 5

 06/11/95 30/10/95 ثبت نام و انتخاب واحد 6

 از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام وامزمان درخواست  7

 20/02/96 02/11/95 انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  8

 30/02/96 02/11/95 هاي رفع اشکال گروهی زمان کالس 9

متناسب با اعالم نتایج سازمان  ثبت نام و انتخاب واحد رشته هاي نیمه متمرکز 10
 سنجش

هاي بهمن ماه کارشناسی بر اساس سوابق و  ثبت نام و انتخاب واحد ورودي 11
 کارشناسی ارشد فراگیر

متناسب با اعالم نتایج سازمان 
 سنجش 

 28/11/95 02/11/95 درخواست معادلسازي دروس ورودي هاي جدید  12

 30/01/96 02/12/95 تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود 13

 30/01/96 02/12/95 درخواست معافیت تحصیلی براي دانشجویان مشمول (ورودي نیمسال دوم) 14

 30/01/96 02/12/95 معرفی دانشجوي اتباع غیر ایرانی به منظور انجام امور کنسولی 15

 30/02/96 16/11/95 هاي بهمن ماه زمان کالسهاي رفع اشکال گروهی ورودي 16

 05/12/95 26/11/95 حذف و اضافه 17
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 27/02/96 اتمام زمان اصالح نمره و درس 18

 02/03/96 04/02/96 ارزشیابی اساتید 19

 18/02/96 02/02/96 تغییر و تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد 20

 18/02/96 02/02/96 تغییر و تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراري) 21

 28/02/96 اتمام زمان ثبت دروس معادلسازي شده  22

 NP ( 30/02/96دریافت فایل اطالعات آزمون ( 23

 01/04/96 پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی 24

 01/04/96 پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد 25

 31/03/96 04/03/96 دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو 26

 31/03/96 06/03/96 زمان امتحانات * 27

 03/04/96 06/03/96 قرائت پاسخنامه 28

 10/04/96 06/03/96 ثبت نمرات تشریحی کارشناسی 29

 17/04/96 حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال 30

 18/04/96 10/04/96 تایید درس توسط کاربران مراکز و واحدها 31

 31/04/96 19/04/96 زمان تایید حق التدریس توسط اساتید 32

 08/05/96 01/05/96 تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها 33

 15/05/96 09/05/96 تایید حق التدریس اساتید توسط استان 34

استانها و مراکز مجري دکتري الزم است برنامه امتحانات دوره دکتري را در  *
 حدفاصل زمان اعالم شده تنظیم نمایند.

براي دروس چند  حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤاالت و نتایج آزمون:  
روز پس از اعالم نمره می باشد و  5ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا  72گزینه اي 

روز  10تا  3کثر زمان درخواست تجدید نظر به سواالت تشریحی هر عنوان درسی حدا
 باشد.پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسی می

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعالم نمرات 
 هر درس.
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 ترم تابستان (در صورت تصویب ارائه)

 تاریخ موضوع ردیف

 پایان شروع

بازبینی وضعیت صدور معافیت تحصیلی مشمول و روادید تحصیلی  1
 95-96دانشجویان مشمول  و غیرایرانی ورودي سال تحصیلی 

01/04/96 15/04/96 

 21/04/96 07/04/96 ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد 2

 15/04/96 07/04/96 ارائه دروس براي مراکز 3

 27/04/96 15/04/96 ثبت نام و انتخاب واحد 4

 16/05/96 07/04/96 انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  5

 NP ( 21/05/96دریافت فایل اطالعات آزمونی ( 6

 04/06/96 26/05/96 دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو 7

 04/06/96 28/05/95 شروع امتحانات 8

 07/06/96 28/05/95 قرائت پاسخنامه 9

 14/06/96 28/05/95 ثبت نمرات تشریحی کارشناسی 10

 21/06/96 حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال 11

 24/06/96 19/06/96 تایید درس توسط کاربران مراکز و واحدها 12

 31/06/96 25/06/96 التدریس توسط اساتیدزمان تایید حق  13

 06/07/96 01/07/96 تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها 14

 15/07/96 10/07/96 تایید حق التدریس اساتید توسط استان 15

براي دروس چند  حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤاالت و نتایج آزمون :
روز پس از اعالم نمره می باشد و  5ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا  72گزینه اي 

روز  10تا  3حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سواالت تشریحی هر عنوان درسی 
 باشد.پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسی می

هفته پس از اعالم نمرات  حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک
 هر درس.
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 تعاریف مرتبط با آموزش الکترونیکی:

گیري از  یا آموزش الکترونیکی بهرهE-Learning منظور از آموزش الکترونیکی:
هاي  اي، نشریه هاي چندرسانه هاي الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، دیسک سیستم

هاست که با هدف کاستن از رفت و  هاي الکترونیکی نظایر این الکترونیکی و خبرنامه
ر صورت ت برداري از یادگیري بهتر و آسان جویی در وقت و هزینه و بهره آمدها و صرفه

گیرند و امکان یادگیري از راه دور  قرار می E-learningهایی که تحت   گیرد. سیستم می
کنند بسیار متنوع هستند، اما آنچه که مهم است آگاهی کاربران از نوع این  را فراهم می

ها گاهی  هاست. این سیستم ها و انتخاب صحیح و نحوه استفاده درست از آن سیستم
مند  هاي حضوري هم باشند. در عین حال براي افراد عالقه ین کالستوانند جایگز می
آوردن  E-Learningتوان گفت  تواند مکمل کتاب و کالس باشد. در یک جمله می می

 .است جاي آوردن مردم براي یادگیري یادگیري براي مردم به 

 مسئول کهقطب آموزش الکترونیکی استانی است قطب آموزش الکترونیکی: 
برگزاري کالسهاي الکترونیکی می باشد. همه دانشجویان الکترونیکی و آن دسته از 

الکترونیکی انتخاب واحد  یک یا چند درسخود را به صورتدانشجویان سنتی که 
براي مسائل مربوط به برگزاري کالسهاي الکترونیکی و سامانه مدیریت  نموده اند،

 برنامه کالسی از سامانه دانشجویان با دریافت .یادگیري با این استان در ارتباط هستند
با توجه به رشته و مرکز خود از قطب آموزش الکترونیکی  )lmsمدیریت یادگیري(

 می شوند.خود مطلع 

فردي که از سوي رئیس استان به سازمان  نماینده قطب آموزش الکترونیکی:
ات مرتبط با حوزه شود و در راستاي سیاستهاي سازمان مرکزي اقداممرکزي معرفی می

 نماید. آموزش الکترونیکی را هماهنگ و اجرا می
یکی از مراکز/واحدهاي استان قطب  مرکز/واحد مجري آموزش الکترونیکی:

آموزش الکترونیکی که با نظارت استان، مجري برگزاري یک یا چند درس به صورت 
 الکترونیکی است. 

ردي که از سوي رئیس ف نماینده مرکز/واحد مجري آموزش الکترونیکی:
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هاي  شود و در راستاي سیاستمرکز/واحد به رئیس استان و  سازمان مرکزي معرفی می
 نماید.سازمان مرکزي اقدامات مرتبط با حوزه آموزش الکترونیکی را  اجرا  می

مرکز/ واحد پذیرش آموزش الکترونیکی: مرکز/واحدي که طبق دفترچه سازمان 
 باشد.جوي الکترونیکی در یک یا چند رشته میسنجش، متولی پذیرش دانش

تمام یا بخشی از کتاب که توسط استاد تولید محتواي محتواي الکترونیکی: 
 شود. مطالب و مفاهیم کتاب در قالبالکترونیکی تحت عنوان سناریو  آماده می

وت، فیلم و پویانمائی که به صورت قطعات آموزشی هاي متن، تصویر، ص رسانه
)Learning Objects  ) مستقل با قابلیت پیوند (Link ها و ها،فصل) بین درس

شود. این محتوا براي ارائه و بارگزاري بر روي سامانه مدیریت می ارائه هابخش
شود. ) تبدیل میLMSیادگیري به استاندارد قابل ارائه بر روي این سامانه (

هاي دیگر که توسط  ا استاد دانشگاهاستاد دانشگاه پیام نور ی استاد ارائه درس:
 شود.مرکز/واحد مجري آموزش الکترونیکی معرفی می

 دانشجویان آموزش الکترونیکی: شامل دو گروه هستند:

دانشجویی که در یکی از رشته هاي الکترونیکی دفترچه  دانشجوي الکترونیکی:
 سازمان سنجش پذیرفته شده است.

دانشجویی که در یکی از رشته هاي  :دانشجوي سنتی با دروس الکترونیکی
عادي (غیرالکترونیکی) دفترچه سازمان سنجش پذیرفته شده است و  یک یا تعدادي از 

 دروس خود را به صورت الکترونیکی انتخاب واحد نموده است.

هاي اي است براي برگزاري دورهسامانه :(LMS) سامانه مدیریت یادگیري
ا وارد کردن رمز کاربري خود می توانند وارد سامانه آموزش الکترونیکی کاربران که ب

که براي تحویل، می باشد از امکانات و توابع  ايمجموعه شوند. این سامانه شامل
 دانشجو با  تعاملو  دانشجوگیري و مدیریت محتواي آموزشی، پیشرفت  ردیابی، گزارش

 که شامل تعامل بین اساتید و دانشجویان می شود. طراحی شدهاست

 )به صورت زیر است: LMSبندي کلی ابزارهاي سامانه مدیریت یادگیري( دسته 
-یک فضاي کاري شخصی در اختیار هر یک از کاربران قرار میصفحه شخصی:
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گیرد. در این صفحه شخصی امکانات دروس و ابزارهاي برقراري ارتباط با سایر 
 کاربران قابل مشاهده است.

میزان  اي الکترونیکی، آزمونی براي سنجشدر انتهاي هر فصل محتو آزمون:
 یادگیري دانشجو از مطالعه محتوا تهیه شده است.

با توجه به صالحدید استاد، خودآزمایی به این منظور طراحی خودآزمایی: 
شود که در طول برگزاري دوره دانشجو بتواند میزان یادگیري خود را ارزیابی نماید،  می

 ت دانشجو نخواهد داشت.اما نتیجه آن تأثیري در نمرا

ترم است. در ابزاري مناسب براي برگزاري امتحان میان (برخط): Onlineآزمون 
زمان تعیین شده این آزمون توسط استاد فعال شده و دانشجو موظف است در مدت 

 زمان آزمون به سواالت پاسخ دهد.

مختلف سابقه فعالیت درسی دانشجو شامل استفاده از ابزارهاي  گیري: گزارش
هاي دانشجو در سامانه ثبت  سامانه و مشاهده محتواهاي الکترونیکی است. همه فعالیت

تواند نوع فعالیت و میزان آن را مشاهده نماید. نتیجه کلی آن نیز با  شود و استاد می می
 توجه به نظر استاد در نمره دانشجو تأثیرگذار خواهد بود.

شود شکاف ایجاد  اط الکترونیکی سبب میگستره ابزارهاي ارتبابزارهاي ارتباطی:
شده به دلیل فاصله زمانی و مکانی بین استاد و دانشجو کم شده و فضاي رسمی 
یادگیري الکترونیکی به یک فضاي غیر رسمی و فعال تبدیل شده است. به تعدادي از 

): این virtual classکنیم: کالس الکترونیکی(ابزارهاي ارتباطی موجود اشاره می
طور زنده برگزار  س با حضور استاد و دانشجویان در محدوده زمانی مشخص، بهکال
سازي کالس درس معمولی  شود. کالس الکترونیکی ابزارهاي متنوعی براي شبیهمی

دارد. ارتباط صوتی و تصویري بین استاد و دانشجویان، گفتگوي نوشتاري، تخته سفید، 
 Desktop)راه دور به رایانه دانشجویان به اشتراك گذاري انواع فایل، دسترسی از 

Sharing)  از ابزارهاي اصلی کالس الکترونیکی است. همه ابزارها تحت کنترل استاد
است و درصورت صدور اجازه از سوي استاد، براي دانشجویان فعال و قابل استفاده 

 خواهد بود.

۱۳۶ 
 



راھنمای دانشجویان ورودی جدید 

استاد در با توجه به نظر استاد، امکان پخش تصویر  ارتباط صوتی و تصویري:
شود و  حین تدریس فراهم است. صداي استاد براي همه دانشجویان پخش می

 توانند نظرات و سواالت خود را در کالس مطرح کنند. دانشجویان هم با اجازه استاد می

عنوان تخته کالس،  تواند عالوه بر استفاده از این ابزار به تخته سفید: استاد می
یدهاي آموزشی) که براي تدریس فراهم شده را در هاي کمک درسی (مانند اسالفایل

 این صفحه نمایش دهد.

توانند فایل ضبط کالس: دانشجویانی که امکان حضور در کالس را ندارند، می
 ضبط شده کالس را دریافت و استفاده نمایند.

طور  : فضایی است که امکان گفتگوي نوشتاري به)Chat Roomتاالر گفتگو (
 کند.دانشجویان را فراهم میهمزمان استاد و 

انجمن: فضایی براي بحث و تبادل نظر علمی است. طرح سواالت مناسب از 
سوي استاد و مشارکت دانشجویان باعث پاسخ به بسیاري از سواالت علمی دانشجویان 

 شود.  می

ایمیل: یک ایمیل داخلی است که براي سهولت ارتباط استاد و دانشجویان در 
 احی شده است.سامانه طر

دانشجو پاسخ سؤاالتی که بین بسیاري از دانشجویان مشترك  سواالت احتمالی:
 نماید. است را از این طریق دریافت می

تواند از انواع محتواي  هاي آموزشی: دانشجو می گذاري انواع فایل به اشتراك
 آموزشی تهیه شده (عالوه بر محتواي اصلی درس) استفاده نماید. کمک

 کار دانشجویان الکترونیکی از بدو ورود به دانشگاهروند 
ثبت نام : پس از قبولی دانشجو در آزمونورودي، مانند سایر دانشجویان با مراجعه 

-به سامانه گلستان اقدام به ثبت نام اولیه و ارسال مدارك به صورت الکترونیکی می

ثبت نام و انتخاب نماید. پس از تایید مدارك، شماره دانشجویی وي فعال و امکان 
شود. تطبیق مدارك با اصل آنها پس از فرآیند ثبت نام به صورت واحد ایجاد می

 گردد.حضوري انجام می
انتخاب واحد: پس از انتخاب واحد دانشجوي الکترونیکی در گلستان، اطالعات 
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 نیز در سامانه قرار دارد. LMSگردد. فایل راهنماي استفاده از  منتقل می LMSوي به 
هاي انتخابی  قادر به مشاهده نام درس LMSآموزش : دانشجو پس از ورود به 
که در  LMSتواند از انواع امکانات موجود در خود در گلستان خواهد بود. دانشجو می

 بخش پیش معرفی شدند استفاده نماید.

پذیر  اطالع رسانی به دانشجو و راههاي ارتباطی در طول ترم از روشهاي زیر امکان
 ست:ا

LMSتابلوي اعالنات 

پست الکترونیکی: پست الکترونیکی نمایندگان آموزش الکترونیکی در صفحه اول 
قابل مشاهده است. LMSسامانه 

است که دانشجویان با  LMSصندوق پستی: یک پست الکترونیکی داخلی سامانه 
 نمایندگان و اساتید ارتباط برقرار می کنند.

شجویان می توانند باتوجه به دسته بندي و قوانین تاالر بحث و تبادل نظر: دان
 بخش تاالر بحث و تبادل نظر مشکالت و نظرات خود را مطرح نمایند.

 سامانه اطالع رسانی از طریق پیامک

: دانشجویان می بایست در طول ترم اخبار و LMSهاي عمومی اخبار و اطالعیه
 اخبر باشند.اطالعیه ها را بررسی نموده تا از آخرین وضعیت ب

ارزیابی دانشجو
هاي کالسی نمره از نمره پایان ترم به فعالیت 6براي ارزیابی دانشجو در طول ترم 

 6یابد. بدین صورت که بنا به صالحدید استاد موارد زیر براي محاسبه  اختصاص می
گیرد: آزمون میان ترم، حضور در کالس، حل تمرین، تهیه مقاله،  نمره مدنظر قرار می

 ترجمه

محاسبه شده و به منظور  LMSگیري در این موارد با استفاده از ابزار گزارش
 شود.محاسبه نمره پایان ترم به سامانه گلستان منتقل می

پایان ترم: دانشجوي الکترونیکی مانند سایر دانشجویان می تواند محل آزمون پایان 
برنامه امتحانی خود به مرکز / ترم خود را از طریق سامانه گلستان انتخاب کرده و طبق 

 واحد مربوطه مراجعه نماید.
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 علوم، وزارت تأیید مورد رسمی مدرك دانشگاه این آموختگان دانش به نکات:
.شد خواهد اعطا فناوري با قید آموزش الکترونیکی و تحقیقات

منابع درسی دانشجویان همانند سایر دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد. براي 
  شود.ع از این منابع به سایت دانشگاه پیام نور مراجعه اطال

امور دانشجویی مانند تشکیل پرونده، تطبیق واحد، حذف و اضافه، برگزاري  
.صورت می پذیرد پذیرشکامالً مشابه دانشجویان سنتی در مرکز/ واحد  ... امتحان و

و با  سنتی نظري، عملی، کارگاهی و سمینار  به صورت-دروس عملی کلیه
 .می شوددانشجویان حضوري در مرکز پذیرش دانشجو برگزار 
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 معاونت فناوري و پژوهش دانشگاه
-ترین حوزهدانشگاه پیام نور به عنوان یکی از کلیديمعاونت  فناوري و پژوهش 

هاي کاربردي، ارتقاي جایگاه علم و هاي ستادي دانشگاه در زمینه گسترش پژوهش
نماید و مصمم است در راستاي المللی دانشگاه فعالیت میدانش و موقعیت ملی و بین

ها، بسترسازي نموده و زمینه الزم را ر خالقیتهاي پژوهشی کشور براي ظهوسیاست
هاي پژوهشی فراهم نماید. لذا، با توجه به نقش براي ارتقاي سطح کیفی و کمی فعالیت

مهم و حیاتی تحقیق و پژوهش در توسعه همه جانبه جامعه، این معاونت در راستاي 
سترش هاي کالن آموزش عالی کشور، فراهم نمودن بستري مناسب جهت گ سیاست

هایی کاري  تحقیقات پایه و کاربردي دانشجویان و اعضاي هیات علمی را در اولویت
 متولیان بخش پژوهش و فناوري دانشگاه قرار داده است.

هاي خوبی سازي، پیشرفتچند سال اخیر در عرصه گفتماندر با توجه به اینکه 
عاونت نیز در راستاي صورت پذیرفته و اکنون نوبت به اقدام و عمل رسیده است، این م

تبدیل دانشگاه به هاي پژوهشی کشور، براي نیل به این اهداف تالش دارد تا با سیاست
و ارتباط  بنیان دانش هايشرکت تاسیسو  "دانشگاه کارآفرین"نسل سوم دانشگاه یک 

هاي هاي دولتی و غیردولتی بخشها و شرکتو همکاري بیشتر با نهادها، سازمان
 نماید. حرکت کشور نیازهاي خدماتی و کشاورزي در جهت رفعصنعتی، 

افزاري امکان استفاده از افزاري و نرمهاي سختهمچنین با توسعه زیرساخت
ابزارهاي نوین فناوري اطالعات را براي ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی بهتر به 

صوص در هاي آموزش به خهاي دانشگاه و همچنین هزینهمنظور کاهش در هزینه
هاي آموزش از راه دور در راستاي تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی سر لوحه سیستم

 کار خود قرار داده است.
هاي علمی ایران (شاعا) تالش از سوي دیگر، ضمن عضویت در شبکه آزمایشگاه

 از فرایندهاي استفاده سازيبهینه و ها در سطح دانشگاهدارد تا با توسعه آزمایشگاه

موجود و ایجاد شبکه ملی آزمایشگاهی درون دانشگاهی (شاپنا)،  آزمایشگاهی زاتتجهی
خود را در سطح کشور برقرار نماید و با به  هاي تحقیقاتی تجهیزات آزمایشگاه زنجیره
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افزاري، در  افزاري و نرم هاي سخت ها و ظرفیت گذاري این تجهیزات، توانمندي اشتراك 
ترین زمان و با کمترین هزینۀ  با کیفیت مناسب، در کوتاهي یکپارچۀ ملی خدماتی  شبکه

ممکن را در دسترس اعضاي هیأت علمی، محققان، متخصصان، دانشجویان تحصیالت 
 و اهالی صنعت قرار دهد. تکمیلی

همچنین در سیاست جدید پژوهشی دانشگاه پیام نور به نحوي عمل خواهد شد 
که تمامی اساتید و دانشجویان در زمینه پژوهش فعال شوند. خوشبختانه تعداد کثیري از 
دانشجویان دانشگاه پیام نور در مقاطع تحصیالت تکمیلی در حال تحصیل هستند که 

-ه عنوان یک پژوهشگر در دانشگاه فعالیت داشته باشند و با جهتتوانند بهمه آنها می

هاي نیازمندي توان در راستايهاي دانشجویی این عزیزان میدهی و هدایت پایان نامه
هاي پژوهشی را براي آنان تسهیل و کاربردي نمود.کشور، فعالیت

دفتر آمار و فناوري اطالعات
رسانی، پاسخگویی سریع و در این دفتر با هدف ارتقا کمی و کیفی خدمت

افزارهاي متنوع روزرسانی نرمدسترس بودن دائمی خدمات اقدام به تولید، توسعه و به
و نظارت بر  افزارخرید نرم براي استفاده کارکنان، دانشجویان، اساتید و نیز انتخاب و

 ها نموده است. سازي و استقرار این سامانهفرآیند اجرا، پیاده
نور، فرآیندها و خدمات بیشمار آموزشی، تعداد باالي دانشجویان دانشگاه پیام

اندازي این سازي و راهطلبد که پیادهدانشجویی، رفاهی، پژوهشی و فرهنگی.... را می
روز دنیا و به ي برتر و بهافزارهاي سخت افزاري و نرمخدمات، با استفاده از تکنولوژي

 باشد.سازي شده از اهدف این دفتر میصورت کامالً بومی
توانند از طریق پورتال سراسري دانشگاه به آدرس دانشجویان گرامی می

www.pnu.ac.ir  معاونت "، با کلیک بر روي لینک "ساختار دانشگاه"و از لینک
ه ، به آخرین اخبار و اطالعات حوزه فناوري و پژوهش دانشگا"فناوري و پژوهش

دسترسی یابند.

۱۴۲ 



راھنمای دانشجویان ورودی جدید 

جویان و براي کلیه مراکز/واحدهاي دانشگاه، دانش پورتال اندازي زیربا عنایت به راه
پورتال مرتبط با مرکز/ واحد خود،  توانند با مراجعه به زیرمراجعین هر مرکز/ واحد می

توانید از هاي مربوطه میها مطلع شوند. براي دستیابی به لینکاز آخرین اخبار و اطالعیه
، از اطالعات مندرج در پورتال استان "استانها "پورتال سراسري دانشگاه و از لینک

 خود، استفاده فرمایید. 
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هایی جامع، متمرکز یا غیرمتمرکز و یکپارچه مند، پروژههاي نظامریزياین دفتر با برنامه
هاي امانهرا در دستور کار خود قرار داده است که نتیجه آن عملکرد صحیح و مستمر س

هاي سراسري و جامع که توسط نور است. در ادامه تعدادي از سامانهمتعدد دانشگاه پیام
اي از خدمات گردد به همراه آدرس اینترنتی و خالصهدانشجویان و اساتید استفاده می

 شود :آنها ارائه می

 هاي قابل استفاده براي دانشجویان، براي کسب اطالعات بیشتر در مورد سامانه
ین استفاده از هر کدام از د به آنها و یا در صورت بروز مشکل در حنحوه ورو

هاي ذیل، به مسئولین یا کارشناسان واحد فناوري اطالعات مرکز / واحد/ استان  سامانه
 مراجعه فرمائید.  خود

 توانند براي اطالع از سایر خدمات حوزه فناوري اطالعات دانشجویان گرامی می
در مرکز دانشگاهی خود و .....  wifiاز قبیل خدمات سایت رایانه ، خدمات اینترنت 

 نیز به واحد فناوري اطالعات آن مرکز/ واحد مراجعه فرمایند.

 هاي الکترونیکی و یا دانشجویانی که دروس ارائه شده به دانشجویان دوره
 اند:الکترونیکی را انتخاب نمودهصورت 

 o از سامانه مدیربت آموزش الکترونیکی به آدرس باید
www.LMS.PNU.AC.IR افزارهاي جویان محترم، نرماستفاده نمایند. الزم است، دانش

مورد نیاز اعالمی در سامانه را نصب و راهنماي مربوطه را پس از ورود به سامانه مطالعه 
 نمایند.

 o ساعت از انتخاب واحد در سامانه جامع آموزشی  48حداقل پس از گذشت
هاي الکترونیکی و یا دانشجویانی که دروس ارائه گلستان، امکان ورود دانشجویان دوره

الکترونیکی  اند، به سامانه مدیریت آموزشونیکی را انتخاب نمودهشده به صورت الکتر
 فراهم خواهد شد.

* به منظور رعایت ضوابط امنیتی، ضروري است دانشجویان محترم، در صورتی که 
هاي ذیل امکان تغییر رمز گنجانده شده باشد، بعد از اولین ورود به سامانه، در سامانه

 رمز اولیه خود را تغییر دهند. 
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عملکرد و خدمات قابل ارائه توسط این  آدرس اینترنتی نام سامانه

 سامانه

-درگاه ورود به سامانه

 هاي دانشجویی

امکان دسترسی دانشجویان به کلیه  -
 هاي دانشجوییسامانه

 سامانه جامع آموزشی
 ( گلستان)

 

-انجام کلیه امور اجرایی دانشگاه در بخش-

هاي آموزشی، پژوهشی و دانشجویی به 
صورت الکترونیک (ثبت نام، آزمون، امور 

پژوهشی اعضاي مالی و آموزشی، امور 
 علمی و...)

هاي مهم و مشاهده تقویم آموزشی، تاریخ-
 هاي آموزشیجدیدترین اطالعیه

سامانه سراسري مدیریت 
 آموزش الکترونیکی

 

هاي فراهم نمودن امکان برگزاري دوره  -
 آموزش الکترونیکی متنوع  در هر زمان

ایجاد محیط مشارکتی و تعامل آنالین و  -
 آفالین بین فراگیران و اساتید

 هاشده کالسامکان مشاهده فایل ضبط  -

سامانه اداره کل امور 
  دانشجویان

سامانه ارتباط دانشجویان با مسئولین - 
 دانشگاه

هاي دانشجویان امکان ارسال درخواست-
در زمینه تولیدات دانشجویی و اختراعات، 
مشکالت دانشجویی اعم از وام و ..، 

 دریافت  مشاوره و .... 

  سامانه پروفایل اساتید

مشاهده صفحه اطالعات اساتید، مقاالت و -
 هاي اساتید ها، یادداشتپژوهش

امکان ارتباط مستیقم از طریق سیستم،  -
ارسال پیام داخلی سامانه نیز در صورت 
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عملکرد و خدمات قابل ارائه توسط این  آدرس اینترنتی نام سامانه

 سامانه
 سازي توسط اساتید وجود دارد.فعال

سامانه سراسري و جامع 
 آزمون الکترونیک

دسترسی از طریق شبکه داخلی مرکز/ تحت وب 
نمی باشد

هاي الکترونیک در مراکز/ شرکت در آزمون
 واحدها

سامانه کشوري و 
ریزي هوشمند برنامه

 کالس درس
 

آگاهی آسان از زمانبندي و تغییرات  -
ها از طریق برد موجود در برنامه کالس

 الکترونیکی
 هاریزي بهینه کالسبرنامه -

سامانه کشوري نشریات 
 دانشجویی الکترونیک

 

 

انجام کلیه فرآیندهاي مربوط به  -
درخواست انتشار نشریه و صدور مجوز تا 

 زمان انتشار به صورت الکترونیک
ساخت نشریه مجازي در قالب فایل  -

 انیمیشن فلش بر بستر وب

سامانه رسیدگی به 
 شکایات و انتقادات 

اداره کل نظارت و 
 ارزیابی

امکان ارسال مستقیم  شکایات و انتقادات  -
به اداره کل نظارت و ارزیابی دانشگاه و 

 یشان  پیگیري پاسخ از جانب ا

سامانه کشوري کتابخانه 
 دیجیتال

 
استفاده از منابع الکترونیکی بدون  -

 محدودیت در مکان، زمان و تعداد

سامانه کشوري مدیریت 
 کتابخانه

 درخواست آنالین براي امانت کتاب -
هاي هر مرکز و مشاهده جستجو در کتاب -

 هاوضعیت آن

 هاي پورتال و زیرپورتال
 رسانیاطالع

دسترسی به وب سایت هر استان/ مرکز/ واحد از 
 باشد.طریق آدرس فوق امکانپذیر می

ها، رسانی سریع اخبار و اطالعیهاطالع -
-ها، دستورالعملها، بخشنامهشاعالن همای

 ها، ... اطالعات تماس و ..
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عملکرد و خدمات قابل ارائه توسط این  آدرس اینترنتی نام سامانه

 سامانه
سامانه نشریات علمی 

  دانشگاه

مشاهده نشریات علمی تولید شده  -
 دانشگاه

کانال رسمی دانشگاه پیام 
نور در شبکه اجتماعی  

 آپارات

فیلم معرفی دانشگاه توانند دانشجویان می -
هاي گوناگون را در این و راهنما سامانه

 کانال مشاهده نمایند. 

سامانه ثبت انتقادات و 
پیشنهادات آزمایشگاه ها 

 و کارگاه ها

با امکان دریافت نظرات و انتقادات پیرامون 
هاي موجود در هر ها و کارگاهآزمایشگاه

 مرکز/ واحد 
امکان ارسال پاسخ به صورت عمومی یا  -

 تکی

 سامانه مدیریت همایش
 هاي موجود مشاهده همایش- 
 نام در همایش مورد نظر امکان ثبت- 

 
هاي جدید براي استفاده دانشجویان گرامی، اخبار آن از اندازي سامانهدر صورت راه

طریق پورتال سراسري دانشگاه و به ویژه در بخش فناوري اطالعات، به اطالع خواهد 
 رسید. 

 
 دفترتحقیقات، خدمات پژوهشی و فناوري 

امل مؤثر در رشد فزاینده فعالیت هاي علمی یک کشور، انجام تحقیق و مهمترین ع
ترین پژوهش هدفمند از جانب محققان و پژوهشگران است و از آنجا که دانشگاه اصلی

گردد ضروري است تا بستر مناسب پایگاه جذب نیروهاي نخبه و فعال محسوب می
ز این فعالیت هاي پژوهشی به شرح براي اجراي این فعالیتها را نیز فراهم آورد. برخی ا

 زیر می باشند:
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ارائه طرح پژوهشی، مقاله، شرکت در همایش، تألیف و ترجمه کتاب، فرصت  •
 مطالعاتی داخلی و خارجی 

حمایت مالی و تشویق اعضاء علمی و دانشجویان براي ارائه و چاپ مقاالت در  •
باال بردن رتبه مجالت معتبر داخلی و خارجی که باعث افزایش تولید علم و 

 دانشگاه در چاپ مقاالت در سطح جهان می شود.
ضریب  با ISC وISI  مجالت  را در تشویق و معرفی محققانی که مقاالت خود •

 اند.تاثیر باال چاپ نموده
 

 هاي علمی و اطالعاتیپایگاه
با توجه به اهمیت توسعه و پیشرفت در امر پژوهش در دانشگاه و جهت اطالع 

از آخرین دستاوردهاي پژوهشی دنیا در قالب مقاله و کتاب به زبان التین دانشجویان 
هاي علمی معتبر دنیا، دانشگاه امکانات زیر را جهت دریافت متن کامل در پایگاه

 هاي التین مورد نیاز به شرح زیر فراهم نموده است.مقاالت و فصول کتاب
پایگاه علمی  200ین بیش از سامانه گیگالیب که حاوي مقاالت و فصول کتابهاي الت •

در کلیه  … ,SCIENCE DIRECT, SPRINGER, EMERALDمعتبر دنیا مانند 
توانند با حضور در محل مراکز دانشگاه فعال است از این رو کلیه دانشجویان می

مرکز، متن کامل مقاالت و  ITمراکز دانشگاه و مراجعه به کارشناس کتابخانه یا 
 ز خود را دریافت نمایند.هاي مورد نیافصول کتاب

کلیه دانشجویان مقطع دکتري پس از ثبت نام و ارسال اسامی آنان از سوي مرکز  •
توانند با دریافت نام و رمز کاربري (نام و رمز کاربري در دو محل تحصیل می

مرحله به آدرس پست اکترونیکی آنان ارسال میگردد) نسبت به دریافت مقاله، پایان 
ین مورد نیاز از سامانه گیگالیب از هر مکانی که به اینترنت متصل نامه و کتاب الت

 هستند اقدام نمایند.

کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه در صورت نبود امکان مذکور در  •
توانند براي دریافت متن کامل مقاالت مورد نیاز از سامانه محل دانشگاه، می

ا پایان نامه خود، فرم درخواست مقاله گیگالیب جهت انجام کارهاي پژوهشی ی
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موجود در صفحه مربوط به پایگاههاي علمی را از درگاه اصلی دانشگاه به آدرس 
www.pnu.ac.ir  از تکمیل، آنرا به آدرس پست الکترونیکی گروه دریافت و بعد

تا در مدت زمان حداکثر یک روزي  که در باالي فرم نوشته شده است ارسال نمایند
 کاري متن کامل مقاالت درخواستی به آدرس پست الکترونیکی آنان ارسال گردد.

 
 استفاده از این امکان براي کلیه دانشجویان دانشگاه در حال حاضر رایگان است. توجه:

هاي جهت دریافت آخرین اطالعات در خصوص دسترسی دانشگاه به پایگاه توجه:
علمی، نحوه دریافت متن کامل مقاله و راهنماي استفاده از کتابخانه دیجیتالی گیگالیب 

علمی مراجعه هاي قسمت پایگاه www.pnu.ac.irدانشگاه به آدرس به درگاه اصلی 
 نمایید.

 

 مدیریت کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد و مدارك علمی
هاي مراکز و واحدهاي دانشگاه پیام نور در سراسر کشور با دارا بودن کتابخانه

منابع چاپی فارسی و التین، آماده ارائه خدمات تحویل کتاب به دانشجویان گرامی و 
باشند. با وجود کتابخانه دیجیتال و نرم افزار جامع مدیریت اساتید محترم مرکز خود می

مند جویان مراکز و واحدها نیز از خدمات الکترونیکی بهره(ثنا)، تمامی دانشکتابخانه
 هستند.

کتابخانه مرکزي دانشگاه پیام نور، با دارا بودن کتابخانه دیجیتال و نرم افزار جامع 
و یکپارچه مدیریت کتابخانه اي ثنا، خدمات الکترونیکی از راه دور را به جهت ارائه 

کلیه اعضاي محترم هیأت علمی دانشگاه  خدمات به دانشجویان گرامی سراسر کشور و
هاي مراکز و واحدهاي پیام نور و همچنین خدمات در محل را براي کلیه کتابخانه

 دانشگاه پیام نور، فراهم نموده است.  
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 کتابخانه دیجیتال:  

 
 
در راستاي خیزش علمی کشور، کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور واجد تعداد   

نامه، فیلم آموزشی و....) و کلیه عنوان منبع الکترونیک ( کتاب ، مقاله، پایان 112000
 4599عنوان ) است. همچنین تعداد  2000کتاب هاي انتشارات دانشگاه پیام نور(حدود 

نامه هاي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري دانشگاه پیام نور به صورت عنوان پایان
عنوان پایان نامه  5000گزاري شده و تعداد ) بارRead Onlyفقط خواندنی (

باشد. کلیه طرح هاي پژوهشی ارائه شده در تحصیالت تکمیلی نیز آماده بارگذاري می
دانشگاه پیام نور کل کشور نیز در شرف دیجیتال سازي و بارگذاري بر روي کتابخانه 

خانه دیجیتال دیجیتال است که براي کلیه اساتید و دانشجویان دانشگاه از طریق کتاب
 دسترس پذیر خواهد شد.

 
                  http://dlib.pnu.ac.irپیام نور:    آدرس کتابخانه دیجیتال دانشگاه 

 
 ي دسترسی:نحوه

و کلمه عبورکد ملی عضوعلمی   اعضاي محترم هیات علمی: نام کاربري شماره استادي
 باشد.می
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ویی و کلمه عبور کد ملی کلیه دانشجویان محترم: نام کاربري شماره دانشج
 باشد. دانشجومی

 
 (ثنا) :  افزار جامع مدیریت کتابخانهنرم 

 
 

 قابلیت هاي نرم افزار جامع مدیریت کتابخانه (ثنا):
  ، نرم افزار مدیریت کتابخانه اي ثنا، تمام وب بوده و با استفاده از این نرم افزار

مامی دانشجویان گرامی و اعضاي محترم علمی دانشگاه پیام نور می توانند بدون ت
التین،   محدودیت زمانی و مکانی کلیه اطالعات کتابشناختی کتاب هاي چاپی، فارسی و

و دکتري دانشگاه پیام نور و  پایان نامه هاي ارائه شده دانشجویان کارشناسی ارشد
سطح کشور را از دو طریق جستجوي ساده و    هاي پژوهشی ارائه دانشگاه در طرح

 پیشرفته جستجو نمایند.  
  از طریق نرم افزار ثنا، دانشجویان و اساتید می توانند با ورود به سامانه از طریق نام

کاربري وکلمه عبور، کتاب هاي به امانت برده و تاریخ بازگشت را از طریق آیتم 
 حظه نمایند.امکانات کتابخانه اي، امکانات اعضا، مال
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  ،با استفاده از این نرم افزار، از طریق آیتم امکانات کتابخانه اي، امکانات اعضا
توانند منابع اطالعاتی مرتبط با رشته خود را جهت خرید و نگهداري در دانشجویان می

 کتابخانه مرکز محل تحصیل سفارش دهند.
  کاربري و جستجوي کتاب مورد دانشجویان و اساتید می توانند پس از ورود با نام

نظر،  در صورت امانت کتاب در مرکز مربوطه ، با کلیک بر روي گزینه رزرو، کتاب را 
 براي امانت خود رزرو نمایند.

  نسخه موبایل نرم افزار مدیریت کتابخانه اي دانشگاه پیام نور ( ثنا): با توجه به
کلیدي ترین ابزار مورد استفاده، گسترش روز افزون استفاده از تلفن همراه، به عنوان 
-نرم افزار تحت موبایل را پیاده نرم افزار مدیریت کتابخانه اي دانشگاه پیام نور (ثنا)،

با استفاده از امکانات متنوع و  نرم افزار تلفن همراه کتابخانه ثنا  .سازي نموده است
به  بخانه اي خودهاي مختلف اندروید آماده ارائه خدمات کتاتضمین سازگاري با نسخه

اعضاي محترم علمی و دانشجویان گرامی در عرصه ارتباطات می باشد.  دسترسی آسان 
به امکانات کتابخانه اي بدون محدودیت زمانی و مکانی با استفاده از این نسخه، منجر 
گردید تا عضو علمی و دانشجوي دانشگاه پیام نور, بتواند در هر زمان و مکان منابع 

خود را جستجو نماید. نسخه اصلی، یک فایل اجرایی است که به راحتی قابل مورد نیاز 
نصب بر روي موبایل و تبلت بوده و تنها الزم است کاربران به اینترنت متصل شوند، 
خدمات قابل ارائه به کاربران عضو (اساتید و دانشجویان) خدماتی از قبیل استفاده از 

قابل ارائه می گردد. نسخه موبایل نرم افزار ثنا سرویس اجتماعی رزرو، امانت و تمدید 
 رایگان بوده که می توان با استفاده از  نرم افزار  بازار دانلود نمود. 

 
 http://lib.pnu.ac.ir   آدرس پورتال مدیریت کتابخانه اي ثنا دانشگاه پیام نور:

 
 ي دسترسی:نحوه

اعضاي محترم هیات علمی در نسخه رایانه اي و نسخه گوشی همراه : نام کاربري 
 ملیشماره استادي و کلمه عبورکد 
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دانشجویان محترم در نسخه رایانه اي و نسخه گوشی همراه : نام کاربري شماره 
 دانشجویی و کلمه عبورکد ملی

 
 دفتر تدوین و تولید کتب و محتواي آموزشی

و تدوین محتواي آموزشی، نقش بسیار مهمی در ایجاد بسترهاي الزم  بدون تردید تهیه
براي رشد و خودباوري، ابتکار و خالقیت دانشجویان بر عهده دارد تا از این رهگذر 

نیز فراهم گردد. این امر به » تولید علم«هاي الزم براي تحقق مقوله مهم و حیاتی  زمینه
ها و اصول نظام پیام نور که بر مبناي شاخصه ویژه با توجه به ساختار آموزشی دانشگاه

شکل گرفته است، از اهمیت بیشتري برخوردار می شود. » از راه دور«و » باز«آموزشی 
دهه با محوریت تولید کتاب خودآموز  3دانشگاه پیام نور و دفتر تدوین کار خود را طی 

و فرادرسی  کتاب درسی، کمک درسی 2200شروع کرده است و تاکنون تعداد حدود 
در راستاي منابع درسی رشته هاي تحصیلی دانشگاه به چاپ رسانده است. امید است 

هاي تدوین، در آینده  با تصویب و ابالغ چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت فعالیت
 بتوان براي تمام منابع درسی دانشگاه خودآموز پیام نوري تهیه و چاپ نمود.

 

 ترین وظایف دفتر تدوین  مهم
هاي ـ برنامه ریزي و اقدام براي آماده سازي و تهیه محتواي آموزشی براساسی سرفصل

 مصوب وزارت علوم.
هاي علمی دانشگاه جهت شناسایی مولفان کارآمد و دعوت از ـ همکاري مستمر با بخش

 اعضا هیات علمی براي تولید یا بازنگري محتواي آموزشی.

د و تولید شده بر اساس در حال تولیـ بررسی و ارزیابی علمی محتواي کتب 
 هاي مصوب. نامه آیین

 ـ تالش براي تهیه کتب خودآموز براي تمامی منابع درسی موجود و حذف کتابهاي غیر
 پیام نوري از سیستم آموزشی کتاب محور دانشگاه

هاي چاپ شده براي سهولت دسترسی  ـ اقدام به تهیه نسخه هاي موبایلی از کتاب
 در هرزمان وهر مکان، اساتید به منابع درسی دانشگاهدانشجویان و 
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 دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه
مجموعه معاونت پژوهش  دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه به عنوان زیر

و فناوري دانشگاه، خدمات ذیل را به منظور حمایت از دانشجویان خالق، مخترع، ایده 
رآفرین ارائه نموده و گروه پژوهش و کارآفرینی در مراکز و واحدهاي پرداز، مبتکر و کا

 باشد. دانشگاه عهده دار ارائه این خدمات به دانشجویان عزیز می

 ریزي براي انجام مشاوره هاي شغلی و کارآفرینی به دانشجویانـ برنامه1
تر و معرفی ـ شناسایی دانشجویان خالق، مخترع، ایده پرداز، مبتکر و کارآفرین بر2

ایشان به منظور تقدیر بر اساس دستورالعمل تشویق، حمایت و اعطاي تسهیالت به 
 هیئت رئیسه دانشگاه  21/2/1393دانشجویان ممتاز، مبتکر و برتر علمی مصوب 

ها و کارگاه هاي آموزشی، همایش ها، کنفرانس ها، جشنواره ها، برگزاري دوره  -3
با کارآفرینی در مراکز و واحدهاي دانشگاه به منظور نمایشگاه ها و مسابقات مرتبط 

 هاي الزم به دانشجویان خالق، مخترع و کارآفرین دادن آگاهی
ـ برنامه ریزي به منظور ارائه اختراعات، ایده هاي خالق و طرحهاي کسب و کار 4

 سراسرکشورو مسابقات کارآفرینی در  دانشجویان کارآفرین در نمایشگاه ها، فن بازارها
   ـ هدایت و راهنمایی دانشجویان مخترع براي ثبت اختراعات 5 
داراي طرح کسب و کار و حمایت از  شناسایی دانشجویان مخترع، صاحب ایده و ـ 6

  هاي دانش بنیان دانشجویی با استقرار ایشان در مراکز رشد و نوآوريتشکیل شرکت
معرفی دانشجویان به مراکز صنعتی جهت ـ ارائه خدمات کارورزي و کارآموزي با 7

گذراندن دوره هاي کارآموزي از طریق سامانه کارآموزي سازمان پژوهش هاي علمی 
 صنعتی ایران

 

 مرکز آزمایشگاه هاي ملی و قطبی 
مرکز آزمایشگاه ملی و قطبی با هدف ساماندهی، بهبود و ارتقاي کیفیت ارائه خدمات 

مجموعه معاونت  هاي دانشگاه پیام نور به عنوان زیرهمرتبط با آزمایشگاه ها و کارگا
 فناوري و پژوهش مشغول به کار می باشد. 

  :برداري دانشجویان عزیز قرار گیردتواند مورد استفاده و بهرهنکات زیر می
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در دانشگاه پیام نور دروس آزمایشگاهی و کارگاهی به صورت تمام حضوري و  -1
 می شود ها ارائه همانند سایر دانشگاه

هاي ملی و قطبی کشور سامانه ارتباط مستقیم دانشجویان محترم با مرکز آزمایشگاه -2
براي درج انتقاد و پیشنهاد در حوزه دروس آزمایشگاهی و کارگاهی به آدرس : 

Labreport.pnu.ac.ir  به دو روش زیر آماده دریافت نظرات دانشجویان محترم در
 مایشگاه ها و کارگاه ها می باشد . خصوص مسایل و مشکالت مرتبط با آز

 ثبت مشخصات فردي  •

 بصورت ناشناس ( بدون ثبت مشخصات فردي) •

بدیهی است هر گونه کاستی از قبیل کمبود تجهیزات آزمایشگاهی، نیمه حضوري 
برگزار شدن دروس آزمایشگاهی توسط برخی از مدرسین دانشگاه ، دریافت غیر 

برگزاري آزمایشگاه و .... در سامانه فوق ذکر قابل هاي دانشجویی بجاي قانونی پروژه
 باشد . ثبت و پیگیري می

با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم دانشگاه پیام نور فعالیت براي تولید محتواي  -3
توانند براي تولید محتواي دروس الکترونیکی است، دانشجویان عزیز و عالقمند می

محتواي مذکور شامل موارد زیر می  کاري نمایند.آزمایشگاهی و کارگاهی با دانشگاه هم
 باشد :

 تهیه دستور کار •

 تولید فیلم  •

 تولید شبیه سازي کامپیوتري  •

 تهیه سواالت چند گزینه اي و ..... •

توانند براي ساخت و تولید تجهیزات آزمایشگاهی دانشجویان عزیز و عالقمند می -4
 ه همکاري نمایند.و کارگاهی مرتبط با دروس مصوب دانشگاه با دانشگا
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 نور هاي دانشگاه پیام نمایندگان رسمی فروش کتاب
لیست اسامی، آدرس و شماره تماس نمایندگان رسـمی فـروش کتـاب (در بخـش     

ــتان  ــی) در اس ــام   خصوص ــگاه پی ــی دانش ــایت اینترنت ــا، در س ــه آدرس   ه ــور (ب ن
www.pnu.ac.ir    لینک معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشـجویی قـرار داده شـده ،(

هاي مورد  گرامی بتوانند با سهولت بیشتري نسبت به تهیه کتاباست تا دانشجویان 
 نیاز خود اقدام نمایند.

 

 اطالعیه مرکز چاپ و توزیع دانشگاه

 »بسمه تعالی«

 
د را از هـاي درسـی مـورد نیـاز خــو     رود دانشـجویان عزیـز کتــاب   انتظـار مـی   -1

 نمایندگان رسمی بخش خصوصی دانشگاه خریداي نمایند.
هاي کمک درسی فاقد تأییدیه دانشگاه را که از اعتبـار   دانشجویان محترم کتاب -2

علمی الزم برخوردار نیستند تهیه ننمایند. همچنین فروش هرگونه کتاب کمک 
خورد رسانی با متخلفین بر صورت اجباري ممنوع و در صورت اطالع درسی به

 قانونی صورت خواهد گرفت.
قیمت هر جلد کتاب بر روي آن چاپ گردیـده و فـروش بـیش از آن تخلـف      -3

شود فلذا در صورت هرگونه تغییر قیمت در پشت جلد، فهرسـت   محسوب می
 بهانامه را از فروشنده مطالبه فرمایید.

فروش کپی هر جلد کتاب تولید شده غیرقانونی است و فروشندگان مجـاز بـه    -4
 باشند. ائه آن نمیار

الزم به یادآوري است یارانه ویژه کتاب قبالً محاسـبه و از شـهریه دانشـجویان     -5
 نور کسر گردیده است. پیام

توانند در صورت بروز هرگونه تخلف در این خصوص از  دانشجویان عزیز می -6
 رسانی نمایند. اطالع 55506962و  55009835هاي  طریق شماره تلفن

 

۱۵۶ 
 

http://www.pnu.ac.ir/
http://www.pnu.ac.ir/


 

 راھنمای دانشجویان ورودی جدید             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قرآن کریم 30قرآن کریم و ترجمه جزء  30درس حفظ جزء 
قرآن کریم همراه با  30درس حفظ جزء  ،در راستاي سیاست انس با قرآن کریم

فرهنگی در سر فصل دروس همه رشته ها و مقاطع در و  ترجمه به صورت اختیاري
شهریه، مازاد بر سقف دانشگاه پیام نور طراحی شده است. این درس بدون پرداخت 

دوره تحصیلی و خارج از سقف واحدهاي هر نیمسال و با تاثیر  هايمصوب واحد
و  2مثبت در معدل کل دانشجو ارائه می شود. این درس در مقطع کارشناسی با ضریب 

 محاسبه می شود. 1در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري با ضریب 
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 پایان

 

الذکر که در تهیه و تدوین این کتاب مـا   در پایان الزم است از همکاران ذیل
 را یاري کرده اند، تشکر و قدردانی نماییم.

 -4 مصـطفی باغـدارنیا  -3بـداق  عبـاس گـل   -2دکتر فرهاد درودگریـان   -1
-8 مـریم ابراهیمـی  -7 سـپیده مـدنی  -6 ناصر محسنی -5نژاد  حسن کمالی

فهیمـه  -11علـی خداشـاهی   -10مهرداد رضازاده مهرجو  -9فرشاد حاجیان 
-15فیـروزه صـفرزاده   -14محمد علـی نـژاد   -13مریم مقیسه -12جعفري 

محمدمحسـن  -18ویدا حـاجی آقـایی   -17زهرا یزدانیان -16مهناز محمدي 
زهـرا  -22علی راسـتگو  -21فاضل بوستان -20سیده نیره هدایتی -19صدر 
علیرضـا  -26مهـدي کیـومرثی   -25مونـا مثنـوي   -24طالبی پیمان -23تدین 

 فریبا پاکزاد-28رنجکش خدیجه علی نژاد  -27صفایی 
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